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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.- YOKLAMA 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz 

Baykal ve 121 milletvekilinin, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu 
süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı 
konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için Anayasanın 93 ün
cü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin önergesi (4/316) 

2.- TBMM Genel Kurulunun 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 
15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/880) 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- (8/23) esas numaralı genel görüşme önergesi üzerinde konuşma süreleri 

ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi 
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VL- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 9 3 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 93:123 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Mil
letvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk 
Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin 
sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 93:123 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 1 24 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 124:2899 
1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, IMF'ye verilen niyet mek

tuplarına ve cevabî mektuplara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/6208) 124:125 

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Başbakanlık 
İnsan Hakları Başkanlığı "Bilgi Dosyası" adlı kitabın basımı ve dağıtımına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/6212) 125:126 

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, IMF Başkan 
Yardımcısının asgarî ücretle ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/6216) 127:129 

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, suç işleme oranına 
ve suça itme nedenlerine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6283) 130:136 

5.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ceza Muhakemeleri 
Kanununda değişiklik öngören bir teklife ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6284) 137:139 

6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Emekli Sandığına ait İzmir 
Büyük Efes Otelini yenileme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6289) 140:141 

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların sos
yal tesislerden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6319) 141:142 

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, AB'ye üyelik sürecinde 
hâkim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6321) 143:146 

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcılarla ilgili 
ücret sistemine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/6322) 146:149 

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların 
birinci sınıfa ayrılma sistemine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/6323) 149:152 
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11.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hâkim ve savcı sayısına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6324) 152:161 

12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya bölgesinde 
yaşanan susuzluk sorununa ve muz üretimine etkisine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6328) 162:163 

13.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, Millî Eğitim 
Bakanının bir beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6358) 164:165 

14.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Ermenilerin Azer
baycan'da uyguladığı soykırıma ve sürgüne ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6359) 166:168 

15.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, vize ve yurtdışı çıkış 
harcı uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6362) 169:171 

16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Millî Gençlik Vakfının 
kapatılması ve mallarının hazineye devrine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6363) 172:173 

17.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, mahkeme emanet paralarıy
la icra iflas dairelerince tahsil olunan paraların yatırılacağı bankalarla ilgili 
genelgeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6364) 173:175 

18.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, mahkemeler ile icra ve iflas 
dairelerince tahsil olunan paraların hangi bankalarda tutulacağını düzen
leyen genelgeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/6367) 176:177 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bina inşaat ve işgaliye 
harçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/6375) 178:179 

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 2000'den itibaren silinen 
veya affedilen vergi tutarlarıyla ilgili bilgilerin konsolide edilip edil
meyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/6376) 180 

21.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK'dan Sağlık Bakan
lığına devredilen personelin maaşlarının ödenmesine ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6379) 181:183 

22.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Şar-
kikaraağaç Devlet Hastanesinin uzman doktor ve hemodiyaliz makinesi ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakan Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6380) 183:184 

23.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, İstanbul 
Koşuyolu Hastanesinin adının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6382) 185:186 

24.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, basına yansıyan 
bir beyanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı(7/6387) 187:188 

- 3 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 1 

Sâyia 

25.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Ziraat Bankasının 2004 yılın
da yaptığı yönetmelik sınavına yönelik iddialara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6396) 188:195 

26.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Derme Belediyesine 
verilen Kömürlü Plajına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/6402) 196:197 

27.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, personelin yurtiçi ve yurt
dışı seyahatlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/6404) 198:200 

28.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Adliyesiyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6406) 200:202 

29.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, sağlık ocaklarının per
sonel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6424) 203:205 

30.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ'nin, Emekli San
dığına ait otellerin kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/6425) 205:207 

31.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ücretsiz dağıtılan 
ders kitaplarına ve bir öğretmenin yayınevi sahibi olduğuna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6430) 207:208 

32.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ÇEAŞ ve 
Kepez hissesi bulunan küçük yatırımcılara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6437) 209:216 

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İline yapılan 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6445) 217:219 

34.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, KİPTAŞ'ın îstanbul-
Sanyer-Zekeriyaköy'de inşa ettiği konutlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6451) 220:222 

35.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, SSK ve Bağ-Kurdan emek
li olan belediye başkanlarının ücretlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6455) 222:224 

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Sakarya 
İlinde yapılan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/6463) 224:228 

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Gümüşhane 
İlinde yapılan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/6464) 229:235 

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Bolu İlinde 
yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6465) 236:239 
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39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/6466) 240:247 

40.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya İli nazım imar 
planına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/6519) 248:250 

41.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, TMSF tarafından el konulan 
EGS Holding şirketlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6521) 251:253 

42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kara mayınlarının 
temizlenmesi çalışmalarına ve mayından zarar gören vatandaşlarımıza iliş
kin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi 
GÖNÜL'ün cevabı (7/6525) 254:255 

43.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hükümetin özelleş
tirme stratejisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/6526) 255:256 

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Hasankeyf i 
kurtarma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6527) 256:260 

45.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE'nin, çimento ve 
hazır beton sektörüne ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/6569) 261:264 

46.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Allianoi Antik Kentinin 
korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/6581) 264:270 

47.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özel hukukî statüye 
sahip turizm kentleri kurulup kurulmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6582) 271:274 

48.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA'nın, güzel sanat eserlerinin 
korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/6584) 274:276 

49.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bakanlığın yayın
ladığı bir kitaba ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/6585) 277:278 

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Nevşehir 
İline yapılan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6586) 279:282 

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Aksaray 
İline yapılan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6587) 283:286 

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Erzurum 
İline yapılan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6588) 287:294 
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53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Bartın İline 
yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6589) 

54.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Maden Kanununda yer 
alan üretim iznine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6591) 

55.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Yortanlı ve Çaltıkoru baraj 
projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/6593) 

56.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Beldibi Bel
desinde gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6594) 

57.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bazı il
çelerin adliyelerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6601) 

58.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıt kaçakçılığına 
ve akaryakıt vergilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/6603) 

59.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, meslek yüksek okul
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6606) 

60.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Milas Anadolu Lisesinde bir 
öğrencinin okuduğu şiirden dolayı gözaltına alınmasına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6611) 

61.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, eğitim sistemindeki sorun
lara ve öğrenci seçme sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6612) 

62.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, açık bulunan şube 
müdürlüklerine ve atamaya hak kazanmış şube müdürü adaylarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6613) 

63.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, günlük bir 
gazetede yer alan yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6617) 

64.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, seracılık faaliyetlerine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet 
ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6620) 

65.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Petrol Ofisinin İstanbul-Bey-
koz Çubuklu'daki dolum tesislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6621) 

66.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Yunanistan'ın ve Avus
turya Katolik Kilisesinin Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı 
faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6624) 
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67.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ABD ile Türkiye 
arasında eğitim anlaşması yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6625) 401 

68.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Mersin'de vekâlet 
yoluyla yürütülen okul müdürlüğü sayısına ve Giresun'da ortaöğretim öğ
rencilerinin kaldığı yurda ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6626) 402:409 

69.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ilısu Barajı 
Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/6639) 409:412 

70.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, işsizliği azaltmaya yönelik 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6640) 413:415 

71.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Millî Eğitim Bakan
lığınca Ankara'daki ilköğretim okullarına gönderilen bir ankete ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6641) 416:417 

72.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ziraat Bankası, Halk Ban
kası, Vakıflar Bankası ve Türk Eximbankın kullandığı kredilere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6643) 418:425 

73.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulunun açtığı ulusal marker temin ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/6644) 426:429 

74.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Özelleştirme İdaresinin 
Yarımca personel arazisinin satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/6647) 429:431 

75.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ulaştırma Bakanlığında bir 
müsteşar yardımcısının, Gebze'de akaryakıt kaçakçılığına karıştığı id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YIL-
DIRIM'ın cevabı (7/6649) 4 3 x .433 

76.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ayasofya Camiinin müze 
olarak kullanılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6650) 434:437 

77.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ABD tarafından 
güneydoğu illerinde uygulanmaya konduğu belirtilen Lider Geliştirme 
Programına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/6653) 438:443 

78.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sözde Ermeni soykırımı 
iddialarıyla ilgili yabancı ülkelerde alınan kararlara ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6657) 444-450 

79.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, THY'nin 2003 yılın
da dağıttığı PAS biletlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YIL-
DIRIM'ın cevabı (7/6660) 4 5 j . 4 5 4 
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80.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 2003 yılında Diyar
bakır'da düşen THY uçağına, 

Diyarbakır'a yeni bir havaalanı yapılıp yapılmayacağına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası verilen taz

minatlara, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili rapora, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili rapora, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrasında ödenen taz

minatlar arasındaki farka, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası ödenen taz

minat miktarlarına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasının raporunda yer alan 

yolcu sayısına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası havaalanların

da yapılan düzenlemelere, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçuş 

ekiplerine verilen eğitime, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası THY'nin kap

tan olma ve ekip oluşturma düzenlemelerine, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası alınan tedbir

lere, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 

(7/6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 
6673,6674) 455:490 

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya-Çavdarhisar 
Belediyesinin düzenleyeceği VII. Kültür ve Turizm Festivaline Bakanlığın 
katkısına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/6675) 491:492 

82.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Hasankeyf in tarihî ve 
kültürel değerlerinin korunması çalışmalanna ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6678) 493:497 

83.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Denizli İlinde halı 
satışı yapan esnaflara yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6679) 498:500 

84.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Adlî Tıp Kurumundaki bazı 
sorunlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6682) 501:504 

85.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir-Buca Cezaevinin 
Aliağa Yeni Şakran Beldesine taşınmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6683) 505:506 

86.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Efes Oteline ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6686) 507:508 
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87.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir 
İlindeki bazı hastanelerin uzman doktor ve donanım yetersizliğine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6689) 509:511 

88.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, bakanlıkça Ankara'daki il
köğretim okullarına gönderilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6692) 512:513 

89.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARTnın, uygulamalı din 
dersleri eğitimine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı(7/6693) 514:515 

90.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Ankara'daki ilköğretim 
okullarında uygulandığı iddia edilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6694) 516:517 

91.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Ankara'da bazı okullar
da yapıldığı iddia edilen anket çalışmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6695) 518:519 

92.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun 2004-2005 yılların
da Ordu içine yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6696) 520:530 

93.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'm, Giresun Aksu Deresi üzerin
de bir hidroelektrik santral projesi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6697) 53 j .532 

94.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, Konya-Kulu-Tavşanlı Bel
desinde değerlendirilmeyen bir okul binasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6699) 533:534 

95.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Ankara Büyük-
şehir Belediyesinde ve metropol ilçelerinde toplanan bağışlara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6700) 535546 

96.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ATO'nun hazırlat
tığı Faili Meçhuller Raporuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/6701) 547:548 

97.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, uyuşturucu ve mad
de bağımlılığına ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/6703) 549551 

98.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Çerkezköy 
Belediyesinin yaptırdığı bazı binalara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6713) 552-553 

99.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, TSE Başkanının 
yönettiği kuruma yönelik yolsuzluk suçlamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6714) 554556 

100.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kars-
Digor-Hisarönü Köyünün köprü ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6716) 557*558 

101.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-El-
malı'ya kaymakam atanmasına ve bazı görevlerin vekâleten yürütülmesine 
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ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/6717) 

102.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, engellilerin istih
damına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUK-
ÇU'nun cevabı (7/6719) 

103.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İstanbul-Esentepe'de 
yaptırılan bir inşaata ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK
SU'nun cevabı (7/6720) 

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6721) 

105.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa Saruhanlı İshak-
çelebi Beldesinde meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı 
(7/6722) 

106.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Sütçüler-
Çandır Köyünün yeni yerleşim yerinin haritada yer almayışına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6724) 

107.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, iş kazalarını azalt
mak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6725) 

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6726) 

109.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Merkez Av Komis-
yonu'nun yaban hayvanlarının avlanmasıyla ilgili kararına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6727) 

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/6729) 

111.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Ankara'da bazı 
ilan panolarında yer alan ilanlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6731) 

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6732) 

113.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, TMSF'ye 
devredilen İmar Bankasındaki mevduat sahiplerine ödeme yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
düllatif ŞENER'in cevabı (7/6733) 

114.- Adana Milletvekili Gaye ERBATUR'un, Enerji Topluluğu kurul
masını öngören mutabakat zaptına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6736) 
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115.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Saruhanlı-İshak-

çelebi Belediyesinde meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6738) 606:609 

116.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana-Havlut 
Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve îçişleri Bakanı Ab-
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/6739) 609:610 

117.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ankara-
Çankaya İlçesindeki bir çarşının onarımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6743) 611:612 

118.- Adana Milletvekili Gaye ERBATUR'un, Anavarza Antik Ken
tinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/6745) 613:614 

119.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6746) 615:617 

120.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta'nın Yenişar-
bademli İlçesindeki Pınar Gözü yeraltı gölünün tanıtımına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6748) 618:619 

121.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ilaç bedellerinin 
ödenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/6750) 620:621 

122.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, makam araç
larının kullanımına yönelik bir sınırlamaya gidilip gidilmediğine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6751) 621:623 

123.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bazı ilköğretim okul
larında yapıldığı iddia edilen ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6752) 623:625 

124.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocuklar ve gençler 
arasında bilgisayarın eğitim-araştırma amaçlı kullanımının yaygınlaştırıl
masına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6753) 626:628 

125.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ilköğretim müfettiş
lerinin ücret ve emekliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6754) 628:629 

126.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, öğretmenlerin sosyal 
ve ekonomik durumlanna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6755) 630:632 

127.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, görevlendirme yoluyla 
çalıştırılan personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6756) 632:634 

128.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6757) 635 
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129.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana-Yumurtalık 
Devlet Hastanesinin uzman doktor ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6758) 636:637 

130.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, üreme sağlığına 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın 
cevabı (7/6759) 637:644 

131.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık malzemeleri alım ihalesine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/6760) 645:647 

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAG'ın cevabı (7/6761) 648:649 

133.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Kemerhisar-Pozantı 
otoyolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'dan sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6763) 649:651 

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali ÇOŞKUN'un cevabı (7/6766) 652:655 

135.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6767) 656:657 

136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/6768) 658:660 

137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/6772) 661:662 

138.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, kamulaştırma 
bedellerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/6777) 663:664 

139.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, yabancı kaynaklardan 
finanse edilen projelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6779) 665:670 

140.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye'nin bazı ülkelerle 
sınır kapılarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6781) 671:673 

141.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, uluslararası alanda Türk 
bestekârlarının fikrî haklarının korunmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6782) 674:675 

142.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir siyasî parti temsilcisinin 
basında yer alan açıklamalarına, genel başkan yardımcısının BDDK ile il
gili iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab-
düllatif ŞENER'in cevabı (7/6783) 676:678 
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143.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMÎR'in, TMSF'ye devredilen 

Pamukbanktaki personel istihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6784) 678:680 

144.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, bazı trafik 
kuralları ihlallerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/6786) 681:682 

145.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir şahsa usulsüz olarak 
yeşil kart verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/6787) 683:684 

146.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Ankara'da bazı il
köğretim okullarında yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6788) 685:686 

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Samanbeyli 
Köyü'nün sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6789) 687:689 

148.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ'ın, ÖSS'ye 
hazırlık için öğrencilerce rapor alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6790) 690:691 

149.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, istihbarat birimlerince 
hazırlandığı belirtilen bir rapora ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
AYDIN'ın cevabı (7/6791) 692:695 

150.- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, Ordu İlindeki kadın 
doğum ve çocuk hastanelerinin birleştirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6792) 695:697 

151.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, aile hekimliği 
pilot uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın 
cevabı (7/6793) 698:700 

152.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu İlindeki 
bir SSK Hastanesinin Bakanlığa devrine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6794) 701:703 

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, sağlık personeline mec
burî hizmet yükümlülüğü getirilmesine ve büyük hastane projelerine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6795) 703:706 

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Merkez Saman-
beyli Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6796) 707:708 

155.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Korgan 
Devlet Hastanesine personel alımına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/6797) 708:709 

156.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Ünye'deki 
bazı hastanelere ilişkin sorulan ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6798) 710:712 
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157.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞÎMŞEK'in, bir şahsın Türk 
Telekoma olan borçlarına ve ödeme usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6799) 712:715 

158.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir şahsın Türk 
Telekoma olan borçlarına ve ödeme usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6800) 716:719 

159.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İstanbul'da yapılması 
planlanan yeni havaalanına, 

Zarar eden havaalanlarına, 
İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 

(7/6801,6802) 719:723 
160.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu Sahil Yolu 

yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/6804) 724:725 

161.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, pamuk üretiminde 
kirlenmeyi önleyici tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6807) 726:727 

162.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvaları ve yetiştir
me yurtlarındaki eğitime ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUK-
ÇU'nun cevabı (7/6809) 728:731 

163.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir İlindeki hava kir
liliğini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6810) 732:734 

164.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, SSK'ya ait bazı faturaların 
ve reçetelerin kaybolduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6811) 735:737 

165.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, son ABD gezisinde ABD 
Başkanı ile yapılan görüşmelere ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6812) 737:741 

166.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TÜBİTAK Kanununda 
Bilim Kurulu üyelerinin belirlenme şekline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞAHİN'in cevabı (7/6813) 742:746 

167.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Kamu Personeli Seçme 
Sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6814) 747:751 

168.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere, 

Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 

cevabı (7/6815, 7/6816) 752:765 
169.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, 2004-2005 futbol 

sezonunda spor kulüplerinin gelirlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6819) 766:783 
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170.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Hatay merkez, ilçe, 
kasaba ve köylerindeki spor kulübü, tesis ve sporculara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı 
(7/6820) 784:792 

171.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/6821) 792:795 

172.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/6822) 796:799 

173.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yatırımlara, 

Muhtaç ailelere yapılan yardımlara, 
ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/6825, 

7/6826) 799:805 
174.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sokakta yaşayan 

uyuşturucu madde kullanımına açık durumdaki çocuklara, 
SHÇEK'in yaptığı hizmetlere, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara 

ve ödeneklere, 
- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, 2002 yılından 

itibaren SHÇEK'e atanan idarî personele, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 

(7/6827, 6828, 6829, 6830) 806:814 
175.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 

yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6831) 815:818 

176.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6832) 819:822 

177.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Beykoz Belediyesince 
asılan bir afişe ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/6833) 823 

178.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK
SU'nun cevabı (7/6834) 824:825 

179.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/6835) 826:828 

180.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/6836) 829:831 
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181.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatınmlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6837) 832:841 

182.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6838) 842:849 

183.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ Fen Lisesi 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6839) 850:851 

184.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, okul yöneticilerine ve sen
dikalı eğitimcilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı(7/6840) 852:854 

185.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Anadolu İmam-Hatip 
Liseleri Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/6841) 854:855 

186.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, liselerin dört yıla çıkarıl
masına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6842) 856:858 

187.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/6843) 858:860 

188.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatınmlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/6844) 861:864 

189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere, 

Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6845, 

7/6846) 865:868 
190.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, sağlık har

camalarının artışına ve nedenlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/6847) 869:871 

191.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Bakanlığa ve 
bağlı kuruluşlara 2002 yılından itibaren atanan idarî personele ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6848) 872:873 

192.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 
yatınmlara ve ödeneklere, 

Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 

Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6849, 6850) 873:879 
193.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 

yatınmlara ve ödeneklere, 
Kars İliyle ilgili yatınmlara ve ödeneklere, 
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İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 

(7/6851,6852) 880:885 
194.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili 

yatınmlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6853) 885:886 

195.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener Rum Patrikhanesinin 
Ekümenlik statüsünün tanınmasına yönelik alınan tavsiye karanna ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/6854) 886:888 

196.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR'in, Cumhurbaşkanı 
tarafından affedilen mahkûmlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/6855) 888:893 

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6883) 894:895 

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6884) 896:897 

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6885) 898:899 

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, İstanbul-Sanyer'deki bir 
hazine arazisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/6901) 900:901 

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6902) 902:903 

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6903) 904:905 

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6904) 905:906 

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6905) 907:908 

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6906) 909:910 

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6907) 911:912 

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6908) 913:914 
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208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 

sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6909) 

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6910) 

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6911) 

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6912) 

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6913) 

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6914) 

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6915) 

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6916) 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6917) 

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6918) 

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6919) 

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6920) 

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6940) 

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6941) 

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6942) 
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223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/6943) 9 4 8 : 9 5 0 

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/6944) 9 5 1 :952 

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/6945) 9 5 3 : 9 5 5 

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6946) 956:958 

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6947) 959:960 

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6948) 961:963 

229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6949) 964:966 

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6950) 967:968 

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6951) 9 6 9 : 9 7 0 

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6952) 971:973 

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6953) 974:976 

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6954) 977:979 

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6955) 980:981 

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6956) 982:984 

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6957) 985:986 
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238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6958) 

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİKin cevabı 
(7/6959) 

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6960) 

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6961) 

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6962) 

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6963) 

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİKin cevabı 
(7/6964) 

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6965) 

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6966) 

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6967) 

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİKin cevabı 
(7/6968) 

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6969) 

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6970) 

251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6971) 

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6972) 
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253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan ilindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/6973) 1029:1030 

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan ilindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6974) 1031:1032 

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı 
(7/6975) 1033:1035 

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6976) 1036:1038 

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6977) 1039:1041 

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6978) 1042:1044 

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6979) 1045:1047 

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6980) 1048:1050 

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6981) 1051:1053 

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6982) 1 0 5 4 

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7 / 6 9 g3) 1055:1057 

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6984) 1058:1060 

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6985) 1061:1063 

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6986) 1064:1066 

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6987) 1067:1069 
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268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6988) 1070:1071 

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6989) 1072:1073 

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6990) 1074:1075 

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6991) 1076:1077 

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/6992) 1078:1079 

273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6993) 1080:1082 

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7 / 6 9 9 4) 1083:1085 

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6995) 1086:1088 

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6996) 1089:1091 

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6997) 1092:1094 

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6998) 1095:1097 

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/6999) 1098:1100 

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7000) 1101:1102 

281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7001) 1103:1105 

282.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7002) 1106:1108 
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283.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/7003) 1109:1111 

284.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/7004) 1112:1114 

285.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/7005) 1115:1116 

286.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/7006) 1116:1118 

287.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/7007) 1119:1120 

288.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/7008) 1120:1122 

289.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
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Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/7009, 7/7010, 7/7011, 7/7012, 7/7013, 7/7014, 7/7015, 7/7016, 7/7017, 
7/7018, 7/7019, 7/7020, 7/7021, 7/7022, 7/7023, 7/7024, 7/7025, 7/7026, 
7/7027, 7/7028, 7/7029, 7/7030, 7/7031, 7/6857, 7/6858, 7/6859, 7/6860, 
7/6861, 7/6862, 7/6863, 7/6864, 7/6865, 7/6866, 7/6867, 7/6868, 7/6869, 
7/6870, 7/6871, 7/6872, 7/6873, 7/6874, 7/6875, 7/6876, 7/6877, 7/6878, 
7/6879, 7/6880, 7/6881, 7/6882, 7/6886, 7/6887, 7/6888, 7/6889, 7/6890, 
7/6891, 7/6892, 7/6893, 7/6894, 7/6895, 7/6896, 7/6897, 7/6898, 7/6899, 
7/6900, 7/6921, 7/6922, 7/6923, 7/6924, 7/6925, 7/6926, 7/6927, 7/6928, 
7/6929, 7/6930, 7/6931, 7/6932, 7/6933, 7/6934, 7/6935, 7/6936, 7/6937, 
7/6938,7/6939) 1122:1211 

290.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7032) 1211:1212 

291.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7033) 1213:1214 
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292.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7034) 1215:1217 

293.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7035) 1218 

294.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7036) 1219 

295.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7037) 1220 

296.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7038) 1221 

297.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7039) 1222 

298.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7040) 1223:1224 

299.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7041) 1225:1227 

300.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7042) 1228 

301.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7043) 1229 

302.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7044) ,230 

303.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7045) 1231:1232 

304.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7046) 1233:1235 

305.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7047) 1236 

306.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7048) 1237:1238 
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307.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7049) 1239:1240 

308.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7050) 1241 

309.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7051) 1242:1243 

310.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7052) 1244:1245 

311.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7053) 1246:1247 

312.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7054) 1248:1249 

313.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7055) 1250:1251 

314.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7056) 1252:1253 

315.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Hasankeyfe yapıl
ması planlanan Ilısu Barajının yol açacağı sorunlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7057) 1254:1257 

316.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU'nun, Akdeniz 
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunun bina sorununa ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/7059) 1258:1259 

317.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir'in bazı köylerinde 
yaşanan sel felaketine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7060) 1260:1261 

318.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, THY yönetim 
kurulu başkan ve üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7061) 1262:1267 

319.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa SSK İl Müdür
lüğüne ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7064) 1268:1269 

320.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, SSK'ya ait gay-
rimenkullere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7065) 1270:1272 
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321.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, işçi emekli maaşlarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞ-
LU'nun cevabı (7/7066) 1273:1275 

322.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, TÜPRAŞ'm, aldığı ve 
işlediği petrol ürünlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/7067) 1276:1278 

323.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, TED AŞ tarafından Niğ
de İlindeki elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7068) 1279:1280 

324.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde İlindeki Cemil 
Meriç Görme Engelliler Okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7069) 1281:1283 

325.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Millî Eğitim İl 
Müdürlüğünde Atatürk resmi ve bayrak olmadığı iddialarına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7070) 1284 

326.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Ceylanpınar'da 
hayvancılıkla uğraşan göçer vatandaşların sorunlarına, 

- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU' nun, sahte bal ve gıda üretimi 
yapanlara, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/7071, 7072) 1285:1289 

327.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, süt üreticilerinin sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 
Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7073) 1290:1293 

328.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, süt üreticilerinin sorun
larına ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7074) 1294:1296 

329.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yem fiyatlarına ve hay
vancılık sektörünün desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7075) 1297:1298 

330.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde İlindeki süt 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Meh
met Mehdi EKER'in cevabı (7/7076) 1299:1300 

331.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde'de çiftçilerin 
tarım kredi kooperatiflerine olan bir yıllık borçlarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun 
cevabı(7/7077) 1301:1302 

332.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'in, Mersin Mut İlçesine bağ
lı bazı köylerde dolu afetinden zarar gören kayısı üreticilerine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUK
ÇU'nun cevabı (7/7078) 1303:1304 

333.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, Tekirdağ ve civarın
da elektrik tahsilatındaki sorunlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/7079) 1305:1306 
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334.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yetiştirme yurdundan 
ayrılan çocukların sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet 
ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7081) 1307:1309 

335.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun-Arsuz 
karayolu projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7082) 1310:1312 

336.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir Körfezindeki kir
liliğin nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7083) 1313:1315 

337.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, havaalanlarındaki VIP 
salonlarının kullanımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YIL-
DIRIM'ın cevabı (7/7085) 1316:1317 

338.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı spor tesislerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı(7/7086) 1318:1320 

339.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade oyunları 
organizasyonunda kurumlar arası koordinasyona ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı(7/7089) 1321:1324 

340.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, emlak fiyatlarındaki 
artışa ve konut açığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7090) 1325:1330 

341.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, özel hizmet tazminatı 
alan teknik personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7091) 1331:1333 

342.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Bağımsız Türk-Or-
todoks Patrikhanesi Vakfının statüsüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7092) 1334:1335 

343.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade oyunları 
için yapılan koordinasyon çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7093) 1336:1345 

344.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, 2002-2005 yıllan 
itibariyle kişi başına düşen iç ve dış borç miktarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Beşir ATALAY'm cevabı (7/7099) 1346:1347 

345.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bir uluslararası an
laşmadaki çekincenin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/7100) 1348:1349 

346.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kapkaç olaylarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7101) 1350 

347.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
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Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 

(7/7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 
7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 
7125, 7126) 

348.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları 
organizasyonunda asayişin sağlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7127) 

349.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyun
larında kültürümüzün tanıtılması için yapılacak etkinliklere ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7128) 

350.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, paket tur turizm sisteminin 
turizme etkilerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/7129) 

351.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, THY'nin çalıştığı bankalar ve 
fınans kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/7130) 

352.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, konut yapı kooperatif
lerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/7131) 

1351:1365 

1366:1367 

1368:1369 

1370:1371 

1372 

1373:1374 
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353.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, TREDAŞ'a elektrik 
borcu olan abonelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/7132) 1375:1377 

354.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları 
için ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/7133) 1378 

355.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa TÜPRAŞ'a ait bir 
taşınmazın kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/7134) 1379:1380 

356.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi mükellefi 
sayısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/7135) 1381 

357.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'm, ülkemizdeki konut 
yapı kooperatiflerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/7136) 1382:1383 

358.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ders programlarının 
hazırlanmasına ve maliyetine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7137) 1384:1386 

359.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, meslekî ve teknik 
eğitim okullarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/7138) 1387:1388 

360.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, psikolojik destek ve 
ruh sağlığına yönelik merkezlerin artırılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/7139) 1389:1390 

361.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7140) 1391:1392 

362.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7141) 1393:1394 

363.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7142) 1395:1396 

364.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7143) 1397:1398 

365.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7144) 1399:1400 

366.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyun
larıyla ilgili sağlık çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAG'ın cevabı (7/7145) 1401:1402 

367.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'm, imam kad
rosunda çalışan bir şahsın devlet hastanesinde müdür yardımcılığına getiril-
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1403:1405 

1406:1407 

1408:1412 

1413:1414 

1415:1416 

1417:1420 
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diği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7146) 

368.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ülkemizdeki 
hekim ve yatak sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın 
cevabı(7/7147) 

369.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, hayvancılık sek
törünün sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7148) 

370.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Denizli İli Bozkurt 
ve Çardak Bölgelerinde yaşanan kuraklığa ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7149) 

371.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade oyun
larıyla ilgili karayolu ulaşım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7150) 

372.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, ekonomik krizden et
kilenen şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7152) 

373.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, SSK'lılann 
özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ve katkı payı ödemelerine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞ-
LU'nun cevabı (7/7153) 1421 

374.- Denizli Milletvekili Mehmet NEŞŞAR'ın,Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sağlık harcamalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7154) 1422:1427 

375.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Başbakanlık Takip 
Kuruluna ilişkin Başbakandan sorusu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİNin cevabı (7/7155) 1428:1429 

376.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kayseri Et 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7156) 1430:1431 

377.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, engelli vatandaşların araç 
edinmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZ-
MEN'in cevabı (7/7157) 1432:1435 

378.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, AİHM'de Türkiye 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı(7/7158) 1436:1438 

379.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, idarî yargı ve adlî yargı 
hâkim adaylığı sınavlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı(7/7159) 1439:1455 

380.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, özelleştir
me sonrasında işçilerle yapılan geçici hizmet sözleşmesine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7160) 1456:1457 

381.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, SSK ve Bağ-Kur prim 
tahsilatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7161) 1458:1459 
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382.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bir Bağ-Kur müfet-

tişiyle ilgili basında yer alan habere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7162) 1460:1461 

383.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, sigorta hastanelerinden 
alınan heyet raporlarının geçersiz sayılmasına ve eczacı odalarının baş
vurusuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7163) 1462:1463 

384.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa İlinde polis 
meslek yüksekokulu açılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül
kadir AKSU'nun cevabı (7/7164) 1464 

385.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Almanya'da yaşayan 
Türklerin çifte vatandaşlığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/7165) 1465:1466 

386.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, 2004-2005 ders yılın
da üniversitelerde yaşanan öğrenci olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7166) \467:1468 

387.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis 
Valisinin başkanlığında yapılan bir toplantıda muhtarlara ve diğer vatandaş
lara kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7167) 1469:1470 

388.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
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Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
İlişkin sorulan ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 

(7/7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 
7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 
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7191, 7192, 7193,7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 
7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 
7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431) 1471:1502 

389.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakanlığın çeşitli uy
gulamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı(7/7203) 1503:1509 

390.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, okuma-yazma 
oranlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7204) 1510:1515 

391.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7205) 1 5 1 6 : 1 5 1 7 

392.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7206) 1518 

393.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7207) 1519:1521 

394.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7208) 1 5 2 2 

395.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7209) 1 5 2 3 

396.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7210) 1524:1525 

397.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7211) 1526:1528 

398.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7212) 1529:1531 

399.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7213) 1532:1534 

400.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7214) 1535 

401.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7215) 1536 

402.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7216) 1538 
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403.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/7217) 

404.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7218) 

405.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7219) 

406.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7220) 

407.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7221) 

408.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7222) 

409.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7223) 

410.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7224) 

411.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7225) 

412.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7226) 

413.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7227) 

414.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7228) 

415.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7229) 

416.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7230) 

417.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7231) 
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418.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7232) 1562:1563 

419.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7233) 1564:1565 

420.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7234) 1565:1566 

421.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7235) 1567:1573 

422.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, yurtdışı seyahatlerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7237) 1573:1576 

423.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis-
Güroymak İlçesinde bir tiyatro oyununun sahnelenmesinin engellendiği id
dialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7238) 1577:1578 

424.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, dış ticaret 
müşavirliklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in 
cevabı(7/7240) 1578:1579 

425.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, gıda üretimi ve 
denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7241) 1580:1581 

426.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 
cevabı (7/7244, 7/7245) 1582:1589 

427.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7247) 1 5 90 

428.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllannda ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7248) 1591 

429.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Or
man Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7249) 1592:1593 

430.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7250) 1593; 1595 
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431.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7251) 1595; 1596 

432.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatınmlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7252, 7/7253) 1597:1601 

433.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7254) 1601:1607 

434.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/7255) 1608:1613 

435.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunda iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/7256) 1614:1617 

436.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara, 

- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-
2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına, 

İlişkin sorulan ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/7257,7258) 1617:1619 

437.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, dolmuşlarda muavin 
bulundurulmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/7259) 1619:1620 

438.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatınmlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7260) 1620:1622 

439.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7261) 1623:1624 

440.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İline 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7262) 1625:1632 

441.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7263) 1633:1639 

442.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU 'nun, öğretmenlerin hayat 
standardına ve çalışma şartlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7264) 1640 
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443.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'm, Mardin İl Millî 
Eğitim Müdürünün görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7265) 1641:1642 

444.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin sorulan ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7266, 
7/7267) 1642:1644 

445.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7268) 1644:1645 

446.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7269) 1646:1648 

447.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7270) 1549. j 551 

448.- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, fındık üreticisinin 
yaşadığı doğal afete ve uğradığı zarara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7271) 1652:1653 

449.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına ilişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
EKER'in cevabı (7/7272, 7/7273) 1654:1659 

450.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7274) 1660:1661 

451.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara, 

Kayseri ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/7275,7276) 1662:1666 

452.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, ülkemizdeki özel 
havayolu taşımacılığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/7277) 1666:1669 

453.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in Kayseri İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7278) 1669:1671 

454.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7279) 1671:1680 
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455.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın îline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7280) 1681:1682 

456.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Maliye Bakanı ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7281) 1682:1684 

457.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye 
cemevi yapılmasına, 

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7284, 

7285, 7286, 7287,7288,7289,7290,7291,7292,7293,7294) 1684:1691 
458.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Baş

kanlığı ile ilgili usulsüzlük iddialanna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7295) 1691:1692 

459.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'nın Kuşadası 
Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül
kadir AKSU'nun cevabı (7/7296) 1692:1694 

460.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7297) 1694:1697 

461.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU'nun, Kastamonu 
Kalesindeki düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7298) 1697:1699 

462.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Şırnak İlinde 
rödavans usulü kiraya verilen maden sahalarını işletenlerin vergi yüküm
lülüklerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/7299) 1699:1700 

463.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, özelleştirme uy
gulamalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/7300) 1700:1707 

464.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, bulgurdaki KDV 
oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/7301) 1708 
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465.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVÎGEN'in, Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7302) 1709:1711 

466.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Kırım Kongo ateşli 
humma hastalığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın 
cevabı(7/7303) 1711:1713 

467.- Bursa Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7304) 1714:1715 

468.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, havayolu 
taşımacılığına ve İstanbul'a yeni havayolu yapılmasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7305) 1715:1718 

469.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İŞ-TİM ve Türk Telekoma 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7306) 1719:1720 

470.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, THY'nin Ankara'dan 
Milas-Bodrum ve Dalaman uçuşlanna ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7307) 1721:1722 

471.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Baş
kanlığı ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7309) 1722:1723 

472.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 2001-2004 yıl
larında Bartın İline ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7310) 1724:1731 

473.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 
2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7312) 1732:1738 

474.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, eğitim durumlarına 
göre işsizlik oranlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7313) 1739 

475.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Merkez Av Komisyonu 
kararlarının uygulanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7314) 1740:1741 

476.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvalan ve yetiştir
me yurtlanndaki çocukların durumlanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7315) 1741:1746 

477.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, serbest bölgelerdeki 
fıktif depolardan yurda kaçak bakliyat sokulduğu iddialanna ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7316) 1747:1748 

478.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, TBMM personelinin 
maaş aldığı bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin TBMM Baş
kanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail 
ALPTEKİN'in cevabı (7/7317) 1748:1754 

479.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı kadrolara yapılan 
atamalara ve üniversitelere verilen akademik kadro sayısına ilişkin Baş-
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bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7318) 1754:1755 

480.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Türk AŞ. fir
masının gümrük işlemlerinin denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7321) 1755:1758 

481.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Başbakanlıktaki mevcut 
ve alınacak otomobillere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/7322) 1758:1760 

482.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp, yapılmadığına, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa -Harmancık İlçesinde 
depremden hasar gören binalara ilişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7324, 7325) 1761:1765 

483.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Diyanet İşleri Başkan
lığının ASAM eski başkanına danışmanlık ücreti ödeyip ödemediğine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7326) 1765:1766 

484.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7327) 1766:1767 

485.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Samsun'da bir cami 
imamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
AYDIN'ın cevabı (7/7328) 1767:1768 

486.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7329) 1769:1770 

487.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli Kay
makamının bir uygulamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/7330) 1770:1771 

488.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İl
çesine kaymakam atanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/7331) 1771:1772 

489.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7332) 1773:1776 

490.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Batman-Hasankeyf 
kazılarına ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7333) 1777:1778 

491.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Millî Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğünde gerçekleşen bir soruşturma olayına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/7334) 1779:1780 

492.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, özelleştirme kap
samındaki şirketlerin denetimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'm cevabı (7/7335) 1781:1787 
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493.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, Dünya Ban

kası Başkanına mektup gönderilip gönderilmediğine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7336) 1788:1789 

494.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7337) 1789:1791 

495.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir İl Millî Eğitim 
Müdürlüğündeki çeşitli uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7338) 1791:1793 

496.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, ek ders ücretlerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7339) 1794:1795 

497.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7340) \ 795; \ 7% 

498.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo hemorojik 
humması hastalığı için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7341) \ 797; \ 799 

499.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İl
çesinde meydana gelen deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7342) 1800:1801 

500.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7343) 1 gQ2:1304 

501.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kınm-Kongo hemorojik 
humması hastalığı için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7344) j gQ4: j gQ5 

502.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, buğday fiyatlarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet 
ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7345) ! 806:1808 

503.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7347) \ g0g: 1 g \ 3 

504.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7348) 1813:1815 

505.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/7350) 1 8 1 5 : 1 8 2 1 

506.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/7352) 1 ^2-1826 
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507.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7354) 

508.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7355) 

509.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7357) 

510.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7358) 

511.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile il
gili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Çev
re ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7359) 

512.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kanun 
tasarılarının gerekçelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7361) 

513.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Dünya Bankasın
dan ve IMF'den alınan kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/7362) 

514.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, yerel yönetimlerin kullan
dıkları kredilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/7363) 

515.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Kırşehir İlindeki 
bazı köy yollarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7364) 

516.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, banka mevduatlarına 
ve kuruluşlara kullandırılan kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/7365) 

517.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, maden kazalarına ve 
alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7367) 

518.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Muğla İlindeki jeoter-
mal kaynaklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7368) 

519.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, ASKİ'nin bazı uy
gulamalarına ve hizmet aldığı firmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7369) 

520.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Hazine arazilerinden 
yararlanan belediye olup olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7371) 

521.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İstanbul şehir 
hatları işletmesine ait vapurlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/7372) 
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522.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTÎMUR'un, kestane 

üretimindeki sorunlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7373) 1860:1862 

523.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, döner sermaye 
ödemelerinde uygulanan performans kriterlerine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7374) 1862:1864 

524.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, belediyelere verilen 
hizmet araçlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/7376) 1865 

525.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursa-İstanbul 
arasında denizyolu yük ve yolcu taşımacılığında yaşanan sorunlara ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7377) 1865:1868 

526.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, TMSF kapsamın
daki banka ve şirketlerin denetim ve finansman işlemlerini yürüten kurum
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüUatif 
ŞENER'in cevabı (7/7378) 1868:1876 

527.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, TCDD'nin bazı belediyelere 
hurda malzeme sattığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7379) 1876:1879 

528.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, adlî işlemler nedeniyle tah
sil edilen paraların bir özel bankaya yatırıldığına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7380) 1880:1881 

529.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, THY'nin bazı ihaleleriyle il
gili bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7381) 1882:1885 

530.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yurtdışı seyahat
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/7382) 1886:1887 

531.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Sıhhiye Orduevindeki 
tadilat çahşmalanna ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7383) 1888:1889 

532.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, TSK Etimesgut-Bayrak-
tepe sosyal tesisinin adının değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı 
(7/7384) 1890:1892 

533.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bazı belediyelerin İmar 
Kanununa aykırı uygulamalarda bulunduğu iddialanna ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'm cevabı (7/7386) 1893:1894 

534.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya-Mersin yol 
yapımı çahşmalanna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/73 87) 1895:1896 

535.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/7388) 1897:1904 
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536.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, İzmir Valisinin Londra 
seyahatine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/7389) 1905 

537.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Bakanlık Müsteşarının bir 
tutumuna ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürünün görevden alın
masına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7390) 1906:1907 

538.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Çermik Melik 
Belkıs Hanım Kaplıcalarının onarılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7391) 1908 

539.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin açtığı sanat ve meslek eğitimi kurslarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7392) 1909:1910 

540.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7393) 1911 

541.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ve öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7394) 1912:1913 

542.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7395) 1914 

543.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7396) 1915 

544.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7397) 1916 

545.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7398) 1917 

546.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7399) 1918 

547.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7400) 1919 

548.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna öğretmen atanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7401) 1920:1921 

549.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7402) 1922 
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550.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 

okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı 
(7/7403) 1923 

551.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK has
tanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden önce alınan heyet raporlarına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7404) 1924:1925 

552.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TCDD'nin hurda mal
zeme satışı yaptığı belediyelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'm cevabı (7/7405) 1926:1928 

553.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, seb
ze ve meyve ihracatındaki sorunlara ve ziraî ilaçların denetimine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet 
ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7407) 1929:1930 

554.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Cumhurbaş
kanının bazı mahkûmları affetme yetkisine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7408) 1931:1932 

555.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, TCDD'ye 
ait hurdaların belediyelere bedelsiz olarak devredileceği iddialarına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7409) 1933; 1934 

556.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Lülebur
gaz Deresinin ıslahına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7410) 1935:1936 

557.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7432) 1937:1938 

558.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7433) 1939:1940 

559.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy 
sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7434) 1941:1942 

560.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kırgızistan-Tür-
kiye Manas Üniversitesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/7438) 1943 

561.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Dalaman Turizm 
Kenti Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7440) 1944:1945 

562.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatınmlara ve ay
rılan ödenek miktanna, 

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek 
miktarına, 
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Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatınmlara ve ay
rılan ödenek miktanna, 

Kilis îlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek mik
tanna, 

Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan 
ödenek miktanna, 

Siirt İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktanna, 

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve ayrılan ödenek mik
tanna, 

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek 
miktanna, 

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek 
miktarına ilişkin, 

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek 
miktarına, 

Amasya İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
nlan ödenek miktanna, 

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek 
miktanna, 

Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek mik
tarına, 

Rize İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 
cevabı (7/7442,7/7443, 7/7444,7/7445, 7/7447, 7/7446, 7/7448, 7/7449, 
7/7450, 7/7451, 7/7452, 7/7453, 7/7454, 7/7455, 7/7799, 7/7800, 7/7801, 
7/7802) 1946:2010 

563.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOGLU'nun cevabı 
(7/7456) 2011 

564.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7457) 2012 
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565.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı 

için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7458) 2013 

566.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7459) 2 0 1 4 

567.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7460) 2015 

568.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7461) 2016 

569.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7462) 2017 

570.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7463) 2018:2019 

571.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 
yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7464) 2019:2020 

572.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7465) 2021:2022 

573.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 
yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7466) 2022:2023 

574.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7467) 2024 

575.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 
yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7468) 2025:2026 

576.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 
yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7469) 2026:2027 

577.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7470) 2028:2029 
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578.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7471) 2029:2030 

579.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7472) 2031:2032 

580.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7473) 2032:2033 

581.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7474) 2034:2035 

582.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7475) 2035:2036 

583.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7476) 2037 

584.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına 

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 
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Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7477, 7/7478,7/7481, 7/7482, 7/7483, 7/7484,7/7485, 
7/7486, 7/7487, 7/7488, 7/7489, 7/7490, 7/7491, 7/7492) 

585.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, futbol millî takımı tek
nik direktörüne ödenecek ücrete ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7479) 

586.- Ankara Milletvekili Nail KAMACI'nın, millî takımlarımıza son 
beş yılda ayrılan ödeneklere ilişkisin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7480) 

587.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir 
köyün lojman ihtiyacına, 

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ve lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün cami ve lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
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Ardahan İlindeki bir köyün camii, lojman ve imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün, cami, lojman ve imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7493, 

7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 
7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 
7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 
7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 
7542, 7543) 

588.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

2065:2085 
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Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktanna, 

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktanna, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550) 2086:2096 

589.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/7551) 2097:2100 

590.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, DSİ ile iş 
bağlantısı olan kişi ve şirketlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7553) 2101:2103 

591.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/7554) 2104:2109 

592.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/7557) 2110:2112 

593.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı(7/7558) 2113:2117 

594.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/7559) 2118:2120 

595.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/7560) 2121:2125 

596.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/7561) 2126:2130 

597.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı(7/7562) 2131:2134 
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598.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7 / 7 5 6 3) 2135:2138 

599.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/7564) 2139:2141 

600.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/7565) 2142:2145 

601.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Aksaray'a bağlı Yap-
rakhisar Köyünün yeni yerleşim alanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7566) 2146:2147 

602.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki Güllük ve 
meydan köprülü kavşaklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/7568) 2148:2149 

603.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, emniyet 
mensuplarının bölge hizmetlerine göre görevlendirilmelerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7569) 2150:2151 

604.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in; Bitlis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/7567, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575) 2152:2160 

605.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7576) 2161:2165 

606.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7577) 2166:2169 
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607.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7578) 2170:2172 

608.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7579) 2173:2176 

609.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7580) 2177:2179 

610.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7581) 21792181 

611.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7582) 2182:2184 

612.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7583) 2185:2188 

613.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7584) 2189-2191 

614.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7585) 2192:2194 

615.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7586) 2195:2197 

616.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7587) 2198:2200 

617.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7588) 2201:2203 

618.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7589) 2204:2206 

619.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7590) 2207:2214 

620.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7591) 2215:2223 

621.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7592) 2224:2231 
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622.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, görevden 
alınan ve tekrar görevine iade edilen personele ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7593) 2231:2232 

623.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir liseyle il
gili iddiaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7594) 2233:2234 

624.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer Turizm 
ve Otelcilik Lisesinin donatım ödeneğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7595) 2235:2236 

625.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7596) 2237:2246 

626.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7597) 2247:2254 

627.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7598) 2255:2261 

628.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7599) 2262:2269 

629.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7600) 2270-2277 

630.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7601) 2278:2284 

631.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7602) 2285:2292 

632.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7603) 2293 2302 

633.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7604) 2303:2310 

634.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7605) 2311 -2318 

635.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7606) 23192328 

636.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7607) 2329:2330 
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637.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 

için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7608) 2331:2332 

638.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7609) 2333:2335 

639.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 
yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7610) 2336:2338 

640.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7611) 2339:2341 

641.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7612) 2341:2344 

642.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7613) 2344:2347 

643.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7614) 2348:2350 

644.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-
2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7615) 2351:2353 

645.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7616) 2354:2356 

646.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-
2004 yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7617) 2357:2359 

647.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7618) 2360:2362 

648.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7619) 2363:2365 

649.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7620) 2366:2368 

650.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve ay
nlan ödenek miktarına, 
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İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7621,7/7622) 1269:2371 

651.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir trafik 
kazasında yaralananlara yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAG'ın cevabı (7/7623) 2372:2375 

652.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, sağlık sek
töründeki bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAG'ın cevabı (7/7624) 2376:2378 

653.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kan ve kan ürünleriyle 
ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7625) 2378:2389 

654.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'm, Kırım-Kongo 
hastalığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7626) 2390:2393 

655.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, hastane enfeksiyonlarına ve 
hastanelerdeki hijyen şartlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAG'ın cevabı (7/7627) 2394:2396 

656.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin, 

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7628,7/7629) 2397:2399 

657.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7630,7/7631) 2400:2402 

658.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

İlişkin sorulan ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7632,7/7633) 2403:2405 

659.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/7634,7/7635) 2406:2408 

660.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
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Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7636, 
7/7637) 

661.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/7638,7/7639) 

662.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, süt üretimine ve fiyat
larına ilişkin sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/7642) 

663.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktanna, 

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 
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İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 
Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7640, 7/7641, 7/7643, 7/7644, 7/7645, 
7/7646, 7/7647, 7/7648, 7/7649, 7/7650, 7/7651, 7/7652, 7/7653, 7/7654) 2418:2456 

664.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, TCDD'ye ait hurda 
malzemelerin bazı belediyelere satıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7655) 24572459 

665.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, demiryollarında kul
lanılan rayların kullanım sürelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7658) 2460:2461 

666.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, PTT Genel 
Müdürlüğündeki personel sayısına ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7659) 2462:2465 

667.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına, 

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek mik
tarına, 

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına, 

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/7656, 7/7657, 7/7661, 7/7662, 7/7663, 7/7664, 7/7665, 7/7666, 7/7667, 
7/7668, 7/7669, 7/7670, 7/7671, 7/7672) 2466:2489 
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668.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yurt dışın
da müteahhitlik yapan Türk şirketlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7673) 2490:2493 

669.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Konya-Antalya yolunun 
bir kısmının tamamlanamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'm cevabı (7/7660) 2494:2495 

670.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Tasarrufu 
Teşvik Fonu kapsamındaki hak sahiplerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Ali BABACAN'ın cevabı (7/7674) 2495:2498 

671.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Konut Edindirme Yardımı 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/7675) 2498:2500 

672.- izmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, pirinç ithalatına ve ithalat 
lisanslarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZ
MEN'in cevabı (7/7677) 2501:2505 

673.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bazı sektörlerde zor
la çalıştırılan yabancı uyruklu kadınlara ve sığınma evlerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7678) 2505:2507 

674.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Avrupa Birliği ile 
müzakerelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/7679) 2508 

675.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özelleştirmeler sonucu iş
ten çıkarılan işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7680) 2509:2511 

676.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, gençlerin istih
damına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7681) 2511:2514 

677.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, işçi alımı sınavlarına ve 
kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında yöre insanlarının istihdamına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞ
LU'nun cevabı(7/7682) 2514:2516 

678.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocuk işçiliğini ön
lemeye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7683) 2517:2519 

679.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, YAŞ tarafından re'sen 
emekli edilenlere hususi pasaport verilmemesine ilişkin sorusu ve Abdül
kadir AKSU'nun cevabı (7/7684) 2519:2520 

680.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı 
web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/7685) 2521:2525 

681.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, mopet ve motosiklet
lerin harç ve tescil masraflarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/7686) 2525:2526 

- 6 1 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 1 

Savfa 

682.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, milletvekili lojmanlarının 
satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/7687) 2527:2528 

683.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir 
İlindeki okullarda doğal afetlere karşı alınacak önlemlere ve sivil savunma 
ekiplerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7689) 2529:2536 

684.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, memurların görev yeri, 
cinsiyet ve hizmet sürelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7690) 2537:2538 

685.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Diyanet İşleri Başkan
lığı personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı 
(7/7691) 2539:2540 

686.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Kütah-
ya-Simav karayolu yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7692) 2541:2542 

687.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, jeoter-
mal kaynaklara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/7693) 2543:2545 

688.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı 
web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7694) 2546:2547 

689.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, Beşiktaş Kay
makamının İstanbul-Dolmabahçe Caddesindeki Atatürk resimleri ile ilgili 
bir yazısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/7697) 2548:2549 

690.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, TBMM Koruma Müdür
lüğü personeline ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7698) 2550:2551 

691.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, 85 inci yıl 
kutlamaları için yapılan harcamalara ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı 
(7/7699) 2552:2553 

692.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, SSK ve Emekli San
dığı ile ilgilendirilen personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7700) 2553:2554 

693.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, yurtdışı seyahatlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/7703) 2555:2557 

694.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinde 
Kosova'dan Mamuşa Beldesine göç etmiş yurttaşlarımızın sorunlarının 
giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AY
DIN'ın cevabı (7/7705) 2558:2560 
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695.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, teknoloji ve 
AR-GE çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/7706) 2560:2570 

696.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Türk Telekomun satışına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/7707) 2571:2572 

697.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdür
lüğünde şube müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/7712) 2573:2575 

698.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdür
lüğünde şube müdürlüklerine atanan şahıslara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7714) 2576:2577 

699.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdür
lüğünde şube müdürlerinin atanma usulüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7715) 2578:2580 

700.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Uludağ'da 
telesiyej ve teleski hattı yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7716) 2580:2582 

701.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Bingöl-Karhova'da 
meydana gelen depreme yönelik hasar tespit çalışmalarına, 

Diyarbakır-Elmalı Köyündeki afet konutlarının yapımına, 
Bingöl-Karhova'da Kızılçubuk Köyü deprem konutlarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 

cevabı (7/7720,7723,7724) 2582:2585 
702.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Bismil Devlet Has

tanesinin ek bina inşaatına ve ayrılan ödenek miktarına, 
Dicle Devlet Hastanesinin yapımı ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 

cevabı (7/7719,7726) 2586:2587 
703.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Doğumevi 

Hastanesi inşaatına ve ayrılan ödenek miktarına, 
Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesine, 
Diyarbakır Merkez Kız Yetiştirme Yurdu inşaatına ve ayrılan ödenek 

miktarına, 
Diyarbakır Hani İlçesi Devlet Hastanesinin hizmete açılmasına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın 

cevabı (7/7717, 7718, 7722, 7725) 2588:2592 
704.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Genç İl

çesi Atatürk Köşkü mevkiinde Kaldırım istikametindeki yol ve köprü 
yapımı projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/7727) 2592:2593 
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705.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Ereğli-Çayhan Bel
desindeki sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/7729) 2594:2595 

706.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyükşehir 
Belediyesinin bir çalışanı hakkında yapılan suçlamalara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7730) 2596:2597 

707.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İGDAŞ ve Belbim fir
malarına ait tanzim raporları ve tazminat davalarına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7731) 2597:2599 

708.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Emirgazi'deki inşaat
lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
( 7 / 7 7 3 2 ) 2599:2600 

709.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Birleşmiş Milletler 
kararlarının uygulanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/7733) 2601:2602 

710.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, terör mağdurlarına, 
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına, 
Terör mağdurlarına ve yapılacak yardım miktarına, 
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararlarla ilgili uyuşmazlıklara, 
Terör mağdurlarına, 
İlişkin sorulan ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 

(7/7735, 7736, 7738, 7739, 7740) 2603:2610 
711.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, köye dönüş projesinin 

kapsamında olan köylere ve bunlara sağlanan desteklere ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7737) 2611:2612 

712.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli Çınar 
İlçesine bağlı Yeşiltaş Köyündeki yol yapımı ve sondaj çalışmalarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7741) 2612:2613 

713.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır merkeze 
bağlı Topraktaş Köyündeki sondaj dağıtımına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7742) 2613:2614 

714.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, ilaç fiyatlarının düzenlen
mesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7744) 2614:2616 

715.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'da düşen 
uçağın pilotlannın heyet raporu aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7746) 2617:2622 

716.- Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ'ın, röntgen cihazı alım 
ihalesinin dayandığı şartnameye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAĞ'ın cevabı (7/7747) 2623:2625 

717.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki mahkeme ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7748) 2625:2626 

718.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Ankara Adliyesinde 
infaz koruma memurları alımı için yapılan sözlü sınava ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7750) 2627:2629 
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719.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, batık banka sahipleri 
ile TMSF arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7751) 2630:2632 

720.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, dolaylı telefon dinlen
mesinin yasal delil sayılmamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/7752) 2632:2634 

721.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Malkara 
İlçesinde doğal afetten zarar gören çiftçilere, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir İlçesindeki 
çiftçilerin dolu yağışı nedeniyle mağduriyetlerine, 

Dolu yağışı nedeniyle mağdur olan Bursa-Yenişehir İlçesindeki çift
çilere, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/7743, 7753, 7754) 2635:2640 

722.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli Lice ve 
Kulp İlçelerindeki Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin ne zaman 
yapılacağına, 

Bir sosyal yardımlaşma kooperatifine, 
İlişkin sorulan ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 

cevabı (7/7755,7756) 2640:2642 
723.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, ERDEMİR'in 

özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/7757) 2643:2644 

724.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL'un, Tümosan Trak
tör Fabrikasının satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/7758) 2645:2647 

725.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, artan müze hırsız-
lıklan ve müzelerin güvenliğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/7759) 2648:2650 

726.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, İstanbul'u tanıtan bir 
kitapçıkta yer alan ifadelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/7760) 2650:2651 

727.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Akşehir Türk 
Telekom Müdürü ve bir memuru adına açılan soruşturmaya ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'ın cevabı (7/7761) 2652:2655 

728.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Ereğli PTT'sinde 
çalışan bir memura ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'm 
cevabı (7/7762) 2656:2660 

729.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Uludağ'da 
telesiyej ve teleski hattı yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7763) 2661:2662 

730.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ'ın çöp ve 
çöplük sorununa ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/7764) 2663:2665 

- 6 5 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 1 

Sayfa 

731.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'da mey
dana gelen uçak kazasının meteorolojik analizine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7765) 2665:2685 

732.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 1.3.2003 tarihinde 
görüşülen tezkeresinin reddinin sonuçlarına ilişkin sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7766) 2686:2687 

733.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'da düşen 
uçakların pilotlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi 
GÖNÜL'ün cevabı (7/7767) 2687:2688 

734.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Türkiye İş 
Kurumuna iş başvurularına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7768) 2689:2691 

735.- Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ'ın, SSK tarafından ger
çekleştirilen röntgen cihazı alım ihalesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7769) 2692:2696 

736.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK ve Bağ-Kurdan 
malulen emeklilik müracaatlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7770) 2696:2698 

737.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli 
Kayapınar Beldesindeki 3. sanayi sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7773) 2698:2699 

738.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU'nun, İhlas 
Holding ile borsada işlem gören şirketlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7774) 2700:2748 

739.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, iki şirket hakkında 
yürütülen soruşturmaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7775) 2749:2759 

740.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU'nun, Kastamonu-
Abana İlçesinde açılan bir şirketin Halk Bankasından aldığı krediye ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7776) 2759:2761 

741.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, TMSF ve batık banka 
malikleri arasındaki sözleşmelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/7778) 2761:2763 

742.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'a bağlı 
bazı ilçelerde Ziraat Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7779) 2763:2765 

743.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU 'nun, ithal edilen solvent 
miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/7780) 2766 

744.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Şarköy İl
çesinde düzenlenen 19 Mayıs törenlerinde öğrencilere giydirilen kıyafetlere 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7781) 2767:2768 

745.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, SSK ve Bağ-Kurdan emek
li olanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/7783) 2769:2770 
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746.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Toplu Konut 
İdaresinin İzmir Karşıyaka'da Mavişehir'de villa yaptıracağı iddialarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali Ş AHİN'in cevabı (7/7784) 2771:2773 

747.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7785) 2773:2775 

748.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7786) 2775:2777 

749.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7787) 2778:2779 

750.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7788) 2779:2781 

751.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bafa Gölünün korunmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/7789) 2781:2783 

752.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Vize İl
çesinde kurulacak olan çimento fabrikasının çevreye zararlı olup olmadığına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7790) 2784:2786 

753.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına, 

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek 
miktanna, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'm cevabı (7/7791, 
7/7792) 2787:2789 

754.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna, 

Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan 
ödenek miktanna, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7793, 
7/7794) 2790:2792 

755.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir Kordon Yolun
dan karayolu geçirilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7803) 2793:2795 

756.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7804) 2796:2803 

757.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7805) 2804:2812 
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758.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Rize İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7806) 2813 2820 

759.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Rize İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7807) 2821:2828 

760.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna, 

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek mik
tanna, 

Rize İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan 
ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/7808, 7/7809, 7/7810, 7/7811) 2829:2841 

761.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna, 

Rize İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan 
ödenek miktanna, 

Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek mik
tarına, 

Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktanna, 

İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/7812, 7/7813, 7/7814, 7/7815) 2842:2848 

762.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7816) 2849:2851 

763.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7817) 2851:2854 

764.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Rize İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7818) 2854:2857 

765.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Rize İlinde 2003-2004 
yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7819) 2857:2860 

766.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7820) 2860:2863 
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767.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7821) 2864:2867 

768.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7822) 2867:2870 

769.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (7/7823) 2870:2873 

770.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7824) 2873:2876 

771.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7825) 2876:2878 

772.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7826) 28792881 

773.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7827) 2882:2885 

774.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına, 

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek 
miktanna, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/7829,7828) 2886:2889 

775.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7830) 2889:2890 

776.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7831) 28902891 

777.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-
2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna, 

Rize İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen yatınmlara ve aynlan 
ödenek miktanna, 

İlişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/7832,7/7833) 2891:2894 

778.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Millî 
Saraylar Daire Başkanlığınca düzenlenen rehberlik sınavına ilişkin TBMM 
Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail 
ALPTEKİN'in cevabı (7/7834) 2894:2899 
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I.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 121 millet

vekilinin, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı 
tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için Anayasanın 93 
üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü 
toplantıya çağırılmasına ilişkin önergesi, 

Olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu 
nedenle, TBMM Genel Kurulunun 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya 
çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
(8/23) esas numaralı genel görüşme önergesinin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında konuş

ma sürelerinin Hükümet ve siyasî parti grupları adına 60'ar dakika, imza sahipleri adına da 30'ar 
dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin CHP Grubu 
önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Sam
sun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin 
sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesinin (8/23) yapılan öngörüşmelerinden sonra, 

Kabul edilmedikleri açıklandı. 
Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, 1 Ekim 2005 Cumartesi günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
TBMM Başkanı Vekili 

Bayram Özçelik Türkân Miçooğulları 
Burdur İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 173 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

19 Eylül 2005 Pazartesi (Olağanüstü) 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 

1.- 24.6.2005 Tarihli ve 5372 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1066) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005) 

2.- 29.6.2005 Tarihli ve 5375 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1067) (Anayasa ile 
Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2005) 

3.- 2.7.2005 Tarihli ve 5382 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli 
Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1068) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.7.2005) 

4.- 2.7.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
(1/1069) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2005) 

5.- 3.7.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi (1/1070) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2005) 

Tasarılar 
1.- Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1071) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.6.2005) 

2.- Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1072) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.7.2005) 

3.- Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/1073) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Çevre ile Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005) 

4.- Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/1074) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum; Adalet 
ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005) 

5.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiş
tirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1075) 
(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.7.2005) 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bit
ki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/1076) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.7.2005) 

7.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1077) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005) 
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8.- Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlik
ler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1078) (İçişleri ile 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005) 

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbir
liğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1079) 
(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.7.2005) 

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Güven
lik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1080) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005) 

11.- Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1081) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005) 

12.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1082) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005) 

13.- Kadroları İl Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının 
Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/1083) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.7.2005) 

14.- 2004 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1084) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.7.2005) 

15.- 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1085) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005) 

16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi 
Topraklan Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1086) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2005) 

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı Maddeleri 
ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1087) (İçişleri ile Dışişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2005) 

18.- Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/1088) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2005) 

19.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/1089) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.8.2005) 

20.- Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Por
tekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/1090) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.8.2005) 

21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı (1/1091) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.8.2005) 
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22.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/1092) (Adalet ile 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005) 

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasansı (1/1093) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.8.2005) 

24.- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/1094) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005) 

25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tanm 
Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasansı (1/1095) (Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlanna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005) 

26.- Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/1096) (Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005) 

27.- Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1097) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.8.2005) 

28.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
(1/1098) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005) 

29.- Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1099) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2005) 

30.- Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma 
Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/1100) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2005) 

31.- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasansı (1/1101) (Dışiş
leri ile Adalet Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2005) 

Teklifler 
1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sos

yal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/572) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

2.- Karabük Milletvekilleri Mehmet Ceylan, Hasan Bilir ile Ali Öğüten'in; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/573) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

3.- Tekirdağ Milletvekilleri T. Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur'un; Balıkesir İline Bağlı 
Marmara İlçesinin Tekirdağ İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/574) (İçişleri Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005) 

4.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın; 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/575) (Çevre ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005) 

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/576) (Adalet ile İçiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2005) 
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6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/577) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.8.2005) 

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/578) (Millî Savunma ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005) 

8.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal Kaynakları ve Mineralli Sular 
Kanunu Teklifi (2/579) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005) 

9.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir'in; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/580) (Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005) 

10.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün; Yolsuzluklarla Mücadele Kurulu Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/581) (Adalet ile İçişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2005) 

11.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz ve 10 Milletvekilinin; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/582) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005) 

Tezkereler 
1.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/877) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005) 

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/878) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2005) 

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/879) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7698) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2005) 
2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, 85 inci yıl kutlamaları için yapılan 

harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7699) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.7.2005) 

3.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, sağlık harcamalarına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005) 

4.-Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Millî Saraylar Daire Başkanlığınca 
düzenlenen rehberlik sınavına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru öner
gesi (7/7834) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2005) 

Genel Görüşme Önergesi 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL 

ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL 
ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Tür
kiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda Anayasa'nın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

19 Eylül 2005 Pazartesi 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun 
olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 121 millet
vekili tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 127 nci Birleşimini açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personel
den yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik 
personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız, yoklamaya, elektronik 

cihazla katılmışlardır; ama, sonradan, belki girmemiş gerekçesiyle pusula göndermişlerdir; şimdi, 
onlan tetkik ettiriyorum; bilgilerinize sunarım... 

Sayın milletvekilleri, pusula gönderen milletvekili arkadaşlarımızın isimlerini okutup salonda 
olup olmadıklarını tespit edeceğim. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 3 defa tetkik ettik, yok böyle bir uy
gulama! Her zaman niye yapmıyorsunuz?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, bu duyarlılığınızın hep devam etmesini 
diliyorum. 

BAŞKAN - Mehmet Mesut Özakcan?.. Burada. 
Cevdet Selvi?.. Burada. 
Mehmet Sevigen?.. Burada. 
Güldal Okuducu?.. Burada. 
Özlem Çerçioğlu?.. Burada. 
Mustafa Erdoğan Yetenç?.. Burada. 
Mahmut Yıldız?.. Burada. 
Mehmet Tatar?.. Burada. 
Göksal Küçükali?.. Burada. 
Abdulkadir Ateş?.. Burada. 
Ahmet Güryüz Ketenci?.. Burada. 
Kâzım Türkmen?.. Burada. 
İsmet Çanakçı?.. Burada. 
Gaye Erbatur?.. Burada. 
Emin Şirin?.. Burada. 
Fuat Çay?.. Burada. 
Bülent Baratalı?.. Burada. 
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Mehmet Kesimoğlu?.. Burada. 
Vahdet Sinan Yerlikaya?.. Burada. 
Birgen Keleş?.. Burada. 
Yücel Artantaş?.. Burada. 
Yılmaz Ateş?.. Burada. 
Vahit Çekmez?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. (CHP, ANAP, DYP ve 

Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde yer alan olağanüstü toplantı çağ

rı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum: 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 121 millet

vekilinin, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı 
tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için Anayasanın 93 ün
cü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü top
lantıya çağırılmasına ilişkin önergesi (4/316) 

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

ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 21 Eylül 2005 Çarşamba günü saat 15.00'te 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz. 

Deniz Baykal 
Antalya 

CHP Grup Başkanı 

Ali Topuz Kemal Anadol Haluk Koç 
İstanbul İzmir Samsun 

CHP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
Gerekçe: 
Terör olaylarında bir süreden beri yaşanan tırmanma sonucunda güvenlik güçlerimiz çok 

sayıda şehit vermiş ve güvenlik güçleri terörle kısıtlanmış yetkilerle mücadele vermeye çalıştık
larını kamuoyuna açıklamıştır. 

Artan terörle ilgili Başbakanın yeni açılım olarak değerlendirilen girişimlerinin ardından da terör 
olaylan ivme kazanarak devam etmiştir. Yeni açılım olarak adlandınlan girişimler, terör örgütünün 
karar mekanizmasını meşrulaştırma ve muhatap aldırmaya çaba gösterenleri yüreklendirmiştir. 

Yeni süreçte terör, silahlı bir çatışma olmaktan kitlesel bir çatışma olmaya doğru taşınmak is
tenmektedir. Uygulanan terörün ayrılıkçı bir amaca yönelik olduğunu terörü yönlendirenler açıkça 
ifade etmektedirler. İkinci terör dalgasının ardındaki siyasî projenin hedefleri net ve açık olmasına 
karşın, bugüne kadar ne Başbakandan ne hükümetten Türkiye'nin maruz kaldığı bu yeni terör teh
didinin niteliği, önemini ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini hakkında güven verici bir 
açıklama yapılmamıştır. 

Tüm toplumu tedirgin eden terör olayları, Anadolu'ya her an sıçrayabilecek ve bir çatışma or
tamına yön verebilecek noktaya ulaşmıştır. 

Bunlarla birlikte, İstanbul ve Ankara'da yaşanan olaylarda, güvenlik güçlerinin gözleri önün
de, Atatürk'e ve cumhuriyete ağır saldırılarda bulunulmuştur. 

Bu nedenlerle, terörün ortaya çıkarabileceği toplumsal olaylann önüne geçebilecek önlemlerin, 
bir genel görüşmeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ivedi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Uğur Aksöz 
Nevin Gaye Erbatur 
Kemal Sağ 
Tacidar Seyhan 
Mehmet Ziya Yergök 
Şevket Gürsoy 
Halil Ünlütepe 
Naci Aslan 
Zekeriya Akıncı 
Oya Araslı 
Yılmaz Ateş 
Ayşe Gülsün Bilgehan 
Eşref Erdem 
Yakup Kepenek 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Bayram Ali Meral 
Mehmet Tomanbay 
Feridun Fikret Baloğlu 
Hüseyin Ekmekcioğlu 
Tuncay Ercenk 
Nail Kamacı 
Osman Kaptan 
Ensar Öğüt 
Yüksel Çorbacıoğlu 
Mehmet Boztaş 
özlem Çerçioğlu 
Mehmet Mesut özakcan 
Ali Kemal Deveciler 
Yaşar Tüzün 
Ramazan Kerim Özkan 
Kemal Demirel 
Mehmet Küçükaşık 
Mustafa Özyurt 
Ahmet Küçük 
İsmail Özay 
Feridun Ayvazoğlu 
Mustafa Gazalcı 
Mehmet Neşşar 
V. Haşim Oral 
Mesut Değer 
Rasim Çakır 
Erol Tınastepe 
Mehmet Ali Ankan 
Mehmet Vedat Yücesan 
Mustafa Yılmaz 

127 

(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adıyaman) 
(Afyonkarahisar) 
(Ağrı) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ardahan) 
(Artvin) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Bilecik) 
(Burdur) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Çanakkale) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Diyarbakır) 
(Edirne) 
(Erzincan) 
(Eskişehir) 
(Eskişehir) 
(Gaziantep) 
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Ahmet Yılmazkaya 
Esat Canan 
Fuat Çay 
Gökhan Durgun 
Abdülaziz Yazar 
Yücel Artantaş 
Mevlüt Coşkuner 
Halil Akyüz 
İsmet Atalay 
Hasan Fehmi Güneş 
Algan Hacaloğlu 
Birgen Keleş 
Kemal Kılıçdaroğlu 
Ali Kemal Kumkumoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 
Sıdıka Sarıbekir 
Mehmet Sevigen 
Berhan Şimşek 
Vezir Akdemir 
Ali Rıza Bodur 
Ahmet Ersin 
Abdurrezzak Erten 
Erdal Karademir 
Yılmaz Kaya 
Türkân Miçooğulları 
Enver Öktem 
Muharrem Toprak 
Sedat Uzunbay 
Hakkı Ülkü 
Mehmet Parlakyiğit 
Fikret Ünlü 
Halil Tiryaki 
Mehmet S. Kesimoğlu 
Hüseyin Bayındır 
İzzet Çetin 
Salih Gün 
Mehmet Sefa Sirmen 
Nezir Büyükcengiz 
Atilla Kart 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Muharrem Kılıç 
Nuri Çilingir 
Ufuk Özkan 
Mustafa Erdoğan Yetenç 
Mahmut Duyan 

^Gaziantep) 
(Hakkâri) 
(Hatay) 
(Hatay) 
(Hatay) 
(İğdır) 
'İsparta) 
(İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
'İstanbul) 
(İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 

(İstanbul) 
İstanbul) 

(İstanbul) 
İzmir) 
İzmir) 
İzmir) 
İzmir) 
İzmir) 

(İzmir) 
İzmir) 
İzmir) 

(İzmir) 
İzmir) 
İzmir) 
Kahramanmaraş) 
Karaman) 
(Kırıkkale) 
Kırklareli) 
Kırşehir) 
Kocaeli) 
(Kocaeli) 
Kocaeli) 
(Konya) 
Konya) 
Malatya) 
Malatya) 
Manisa) 
Manisa) 
Manisa) 
(Mardin) 
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Vahit Çekmez 
Ali Oksal 
Hüseyin Özcan 
Mustafa Özyürek 
Şefik Zengin 
Ali Arslan 
Gürol Ergin 
Fahrettin Üstün 
Ali Cumhur Yaka 
Mehmet Şerif Ertuğrul 
Orhan Eraslan 
Kâzım Türkmen 
İlyas Sezai Önder 
Engin Altay 
Nurettin Sözen 
Mahmut Yıldız 
Mehmet Nuri Saygun 
Orhan Ziya Diren 
Feramus Şahin 
Şevket Arz 
Akif Hamzaçebi 
Hasan Güyüldar 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
Mehmet Kartal 
Muharrem İnce 
Emin Koç 
Harun Akın 
Nadir Saraç 

(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Muş) 
(Niğde) 
(Ordu) 
(Samsun) 
(Sinop) 
(Sivas) 
(Şanlıurfa) 
(Tekirdağ) 
(Tokat) 
(Tokat) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Tunceli) 
(Tunceli) 
(Van) 
(Yalova) 
(Yozgat) 
(Zonguldak) 
(Zonguldak) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi de Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum: 
2.- TBMM Genel Kurulunun 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya 

çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/880) 
16 Eylül 2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir 
Türkiye Büyük Millet Meclisini; son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Tür

kiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin 
görüşülmesi için, yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine, 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15.00'te, 
Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince 
olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre 

verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
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V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
L- (8/23) esas numaralı genel görüşme önergesi üzerinde konuşma süreleri ile çalışma saatlerinin 

yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 19. 9.2005 Pazartesi günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Haluk Koç 

Samsun 
Grup Başkanvekili 

Öneri: 
(8/23) esas numaralı genel görüşme önergesinin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında hükümet 

ve siyasî parti grupları adına 60'ar dakika, imza sahipleri adına da 30'ar dakika olması ve görüş
melerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerinin lehinde ve aleyhinde söz talepleri vardır. Konuş
macılara, 1 lehte 1 aleyhte olmak üzere söz vereceğim. 

Konuşmacıları arz ediyorum: Lehte, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, İsparta Millet
vekili Erkan Mumcu, İstanbul Milletvekili Emin Şirin; aleyhte, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş. 

İlk söz, lehte, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kandoğan, süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, tarihî günlerinden birini yaşıyor. Yetmiş milyon vatan

daşımız, bugün, bir kâbus gibi ülkenin üzerine çöken terörle ilgili, Türkiye'nin en önemli 
meselesinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp görüşülmeyeceğini, Meclisin açılıp 
açılmayacağını büyük bir merakla izliyor; ancak, ne hazindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarihine hiç de tasvip edilmeyecek bir şekilde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun kendi sıralarını 
boş bırakarak teröre karşı nasıl bir bakış açısı içerisinde olduğunu, yetmiş milyon vatandaşımız, 
bugün büyük bir ibretle izlemektedir (DYP, CHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) ve bugün, 
Meclisin açıldığı bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanının, Türkiye'nin bir ilinde bir il 
valisinin veya kaymakamının yapabileceği bir açılış vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bulunmamasının da takdirini Yüce Milletimize bırakmak istiyorum. Bugün burada görüşülecek 
olan terör konusu, o ildeki açılıştan daha mı az önemliydi?! 

Bakınız, daha günkü gazetelerde hepimizin vicdanını sızlatan, gözyaşlarını akıtan bir ibret 
verici manzara var. İşte burada bir polis memurumuz, üçüz yavrusunu sırtına almış, onlarla bir 
fotoğraf karesinde beraber ve artık bu polis memurumuz, bu üçüz yavrusunun sıcacık nefesini bun
dan sonra hissedemeyecek, onlarla bir daha kucaklaşamayacak. Bu manzara, bugün, milletimizin 
gözyaşlarının bir pınar halinde akmasına sebebiyet vermiştir. Ama, bu sıralar yoklamadan önce boş 
bırakılarak, en azından bu ibret verici manzaranın lanetlenmesi noktasında İktidar Partisinin 
muhalefetle birlikte hareket etmemesini de yine milletimizin takdirine bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son bir yılda Türkiye'de 200'ü aşkın güvenlik görevlimiz şehit olmuştur. 
Eğer, siz, bu rakamı hafife alıyorsanız, 200 şehit önemli değildir diyorsanız, bu salonu şimdi de terk 
edin, bu sıralan şimdi de boşaltın. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat'a girinceye kadar 69 kayıp 
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verdi; ama, biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak teröre bir yıldan beri 200 şehit verdik ve 
yıllardan beri terörden çok çekmiş bir ülke olarak biz istiyoruz ki, artık bu mesele Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde en ciddî bir şekilde ele alınsın, bu mesele burada tartışılsın, bu mesele burada 
görüşülsün ve artık bundan sonra yeni kanlar akmasın. Bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz budur. 

Meclisin açılmasına onbir gün kalmış. Eğer siz onbir günü terör için çok az bir gün olarak 
kabul ediyorsanız, bundan sonra Meclisin açılmasına kadar akacak olan kanların da hep beraber 
hesabını vermek durumundasınız. Eğer bu meseleyle ilgili söyleyecek bir şeyleriniz varsa, 
alacağınız tedbirler nelerdir onları anlatmak istiyorsanız, bunları kamuoyu önünde açık bir şekilde 
tartışmayalım, devletin gizli bilgi ve belgelerini bir kapalı oturumda isteyelim, görüşelim diyor
sanız, biz ona da varız. Önemli olan, bu meselenin halledilmesidir. Önemli olan, akan kanın dur
durulmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, geçmişte de terör hadiseleri çok olmuştur. İşte 30 000 kişi terör 
hadiselerinden dolayı hayatını kaybetmiştir; ama, bugün çok tehlikeli bir noktaya gidiyor olaylar. 
Geçmişte vatandaşlarımızın, bu meselenin devletin meşru güvenlik güçlerince halledileceği yolun
da ciddî inancı ve itimadı vardı. Bu olaylar olurken geçmişte, Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir olay 
cereyan etmiyordu, vatandaşlar bizzat bu olayların içerisinde yer almıyordu. Ancak, günümüzde ar
tık, vatandaşın bu hükümetin terörü önleyebileceğine olan inancını kaybetmiş olmasından dolayı, 
Bozüyük'te, Seferihisar'da, Maçka'da ve en son da Saruhanlı'da bizzat vatandaş olayların içerisine 
girmeye başlamıştır. İşte, bizim endişe ettiğimiz nokta da burasıdır. Biz, bundan endişe ediyoruz. 
Vatandaşın, devlete olan inancını, hükümete olan inancını kaybetmiş olmasının endişesi içerisinde 
bu olayların boyutunun büyümesinden korkumuz var. 

İşte, bugünkü toplantı, en azından yetmiş milyon vatandaşımıza karşı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin olaya el koyduğunu, bu meselenin önlenmesi ve bu meselenin çözülmesi noktasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olaya hâkim olduğu inancının yetmiş milyon vatandaşa verilmesi 
gerekiyordu; ancak, bu tarihî fırsatı Adalet ve Kalkınma Partisi olarak sizler maalesef kaçırdınız. 
Yetmiş milyon vatandaş, bugün bu sıraları boş olarak gördükten sonra ve Sayın Başbakanın Tür
kiye'nin güzide bir ilinde olduğunu öğrendikten sonra, eminim ki, hükümetin terörü önleme nok
tasındaki zayıf durumunun bundan sonra da artarak devam edeceği inancı vatandaşlarda bir kez 
daha yer etmiştir. 

Eğer bu mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulmayacaksa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmeyecekse, bu mesele nerede görüşülecek; nerede tartışılacak?! Bu mesele, 
kapalı kapılar ardında "aydın" diye ifade edilen 13 kişiyle mi tartışılacak; çözüm yolu onlardan mı 
beklenecek; yoksa, yetmiş milyon insanın helal oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen 
milletvekilleri tarafından mı çözümlenecek? 

Değerli milletvekilleri, 3 Ekimden önce Meclis toplanırsa Avrupa Birliğinin Türkiye'ye olan 
güveni sarsılırmış, Avrupa Birliğiyle ilgili olarak oradan çıkan sonuç Türkiye'nin aleyhine olurmuş... 

Değerli milletvekilleri, eğer, Türkiye'de her gün kan akmaya devam ediyorsa, her gün şehit 
vermeye devam ediliyorsa -elbette, Avrupa Birliğine, biz de gönülden istiyoruz, katılmayı arzu 
ediyoruz; ancak, ben, böyle bir Avrupa Birliğine girilmesi taraftan değilim- önce bu mesele, önce 
bu mesele Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde yer almalıdır, burada tartışılmalıdır, 
burada görüşülmelidir. 

Siz, terörle ilgili meselenin, bir devlet başkanının bir başka devlet başkanına ricasıyla 
çözüleceğine inanıyorsanız, bu sevdadan vazgeçin, hükümet olmaktan vazgeçin. Eğer, o devlet baş
kanının bizi rahatsız eden teröristlerle uğraşacak gücü olsa, her gün Irak'ta yüzlerce insan hayatını 
kaybetmez. Yetmiş milyonluk bir ülkenin Başbakanının, bir başka devlet başkanından, bir başka 
devlet başkanına "terörü önleyin, aman, bu teröristleri bırakmayın" şeklindeki bir rica, geçmişten 
günümüze her zaman büyük devlet olmasıyla övündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve 
onun Başbakanına yakışmıyor değerli milletvekilleri. 
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Değerli milletvekilleri, bu meselenin vakit kaybedilmeden ve bu konuyla ilgili kim ne biliyor
sa Meclisin gündemine getirilip tartışılması lazım. Hükümet yetkilileri diyor ki: "Efendim, 
muhalefet öneri getirsin." Tamam, muhalefet öneri getirir; ama, önce biz sizi görelim. Bu konuyla 
ilgili tespitlerinizi görelim. Bu olayların sebepleriyle ilgili düşüncelerinizi ortaya koyun. Bununla 
ilgili hangi tedbirleri alıyorsunuz, bunları ortaya koyun. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, 1 dakikalık süre içerisinde konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geliniz, bunları bizlerle paylaşınız. Elbette, muhalefet 

olarak, hele hele Doğru Yol Partisi olarak, hele hele onun Sayın Genel Başkanı olarak bu meseleler
de son derece uzman olan ve geçmişte terörün önlenmesi noktasında ülkeye çok büyük katkıları 
bulunan bizim Sayın Genel Başkanımıza geliniz; bunun çözümüyle ilgili önerilerini, düşüncelerini, 
geliniz birinci ağızdan öğreniniz. Geliniz diğer muhalefet partilerine, onlarla bu meseleyi tartışınız, 
görüşünüz, konuşunuz. 

Değerli milletvekilleri, inşallah, bugün, bu mesele burada ciddî bir şekilde ele alınır; İçişleri 
Bakanımız da, bu meseleyle ilgili tespitlerini, çözüm yollarını, önerilerini, burada gelir bizlerle pay
laşır. Ancak, şu noktanın mutlaka düzeltilmesi lazım: Bununla ilgili, Sayın Başbakan farklı 
konuşuyor, Adalet Bakanımız farklı konuşuyor, Başbakan Yardımcımız farklı konuşuyor. Bir Baş
bakan Yardımcımız, bununla ilgili kanunların yetersiz olduğunu ifade ederken, Sayın Başbakan çok 
farklı şeyler söylüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de teşekkür ediyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. (DYP, CHP, ANAP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Hatay Milletvekili Sayın Sadullah Ergin; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Yoklamada olmayan sayılıyor mu Sayın Başkanım?! 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Par

tisinin vermiş olduğu genel görüşme önerisinin görüşmelerinde görüşme sürelerinin uzatılmasına 
dair grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Her ne kadar, benden önce konuşan değerli sözcü bu grup önerisinin lehinde söz almış ise de, 
bahse konu grup önerisiyle ilgili bir tek cümle etmemiştir. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Her zamanki gibi! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Sayın Kandoğan'ın, genel görüşme açılmış ve sanki genel 

görüşme yapılıyormuş gibi konunun özüne girerek yaptığı görüşme, İçtüzükteki düzenlemelere ay
kırıdır aslında; ancak, Sayın Kandoğan'ın burada serdettiği görüşlere, biraz sonra, grup sözcümüz 
ve Hükümetimiz adına Sayın Bakanımız cevap verecek; ben, bu konuya fazlaca girmek is
temiyorum. 

Buraya getirilen Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi, genel görüşme yapıldığı esnada, grup
lar ve hükümet adına söz süresinin, 20'şer dakikanın bir saate, 60 dakikaya çıkarılmasıyla ilgili ve 
önerge sahiplerinden birinci imza veya onun göstereceği diğer bir konuşmacının da, 10 dakika 
yerine 30 dakika konuşması önerisidir şu anda görüştüğümüz. Dolayısıyla, böyle bir düzenlemeye 
ihtiyaç var mı yok mu; aslında, onun lehinde ya da aleyhinde konuşmak gerekiyor şu anda. 

Değerli arkadaşlar, İçtüzüğümüzün 60 inci maddesindeki şu anki düzenlemede, gruplar ve 
hükümet adına 20'şer dakikalık süre yeterli kanaatindeyiz, şahıs adına da 10 dakika. Tabiî, bu bir 
öngörüşme; şayet genel görüşme önerisi kabul edilecek olursa Genel Kurulumuzda, bu genel görüş-
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mede, gruplara ve hükümete yeniden söz hakkı verilecek ve belki, burada ihtiyaç duyulursa ayrıca 
bu sürelerin tartışılması mümkün; ancak, bugün, bu genel görüşmenin gündeme alınıp alınmaması 
hususu hakkında konuşacağız ve oylama yapacağız. 

Dolayısıyla, biz, Grup olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde ol
duğumuzu ve bu önerinin aleyhinde oy kullanacağımızı, böyle bir uzatmaya ihtiyaç olmadığını 
düşünüyoruz. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Konu o kadar önemsiz yani!.. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
Tabiî, konunun önemine şimdi geleceğiz. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Konuşmayalım diyorsun yani!.. Bu milletin evlatları şehit 

oluyor... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Konunun önemini... 
CANAN ARITMAN (İzmir) -... alnından vurulup her yerde. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Hiç inandırıcı değil!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi dinleyelim. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Demokratik tahammülünüzü de takdir ediyorum, tebrik 

ediyorum. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Ayıp!.. Ayıp!.. Fidan gibi delikanlılar şehit oluyor, utanın ya! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bugün, burada enteresan bir görüşme 

talebiyle karşı karşıyayız. Bu ülke, yıllardır, maalesef, terörden çok çekti. Yıllarca, bu ülke, terörle 
mücadele etti; şehitler verdik, gözyaşı akıttık, hep beraber bedel ödedik. Hepimizin yakınında, 
ailesinde şehitlerimiz var gazilerimiz var. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Yeter artık ama, yeter!.. Millet yeter diyor. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ama, hiçbir surette, bu kürsüden, bu çatı altında, şehit kan

lan üzerinden, bu milletin hassasiyeti üzerinden siyaset yapılmasına, buna müsaade etmeye kim
senin hakkı yok. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - İşte, o hale getirirsiniz ülkeyi. Söylenmeyecek mi şehit olan
lar?! 

SADULLAH ERGİN (Devamla)- Buraya gelerek, bu ülkeyi, hepimizin ecdadı şehit olarak, 
can vererek, kan akıtarak kurtarmış ve torunları bizlere emanet etmiş. Şimdi, burada, siyasî par
tilerin günübirlik hassasiyetine yönelik olarak, siyasî çıkarlara alet etmek üzere... (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Ergin, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri... 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Ayıp!.. Böyle yorum olmaz. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Başbakanınız bir cenazeye katılsın... Ayıp! 
BAŞKAN - Sayın Sanbaş, Sayın Sarıbaş, lütfen... 
Buyurun Sayın Ergin. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Şehitler boğar sizi. Kan tutacak... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu kürsüye gelip hatipler konuşuyor. 

Biraz önce Sayın Kandoğan burada konuşma yaptı ve Meclis Başkanımızın İçtüzük gereği, Cum
huriyet Halk Partisinin Grup önerisi üzerinde söz vermesine rağmen, hiç o konuya değinmeden baş
ka konulara girdi; ama, AK Parti Grubundan bir tek arkadaşımız sözünü kesmedi, itiraz etmedi. AK 
Parti Grubunun demokratik tahammülü burada. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sorunun adını söyle. Başbakanın adını söyle. Konuya 
gel. 

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, lütfen... Müdahale etmeyelim hatibe... 
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SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ama, sizin yaptığınız uygulamalara yönelik bir iki eleştiri 
yapınca şu tahammülsüzlüğü ibreti âlem olarak burada dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben iki hususa değinerek sözlerimi bitiriyorum. Bir tanesi, bugün Meclisi 
toplantıya çağırma süreci hakikaten dikkate değer bir yol izledi. 12 Eylül Pazartesi günü Cum
huriyet Halk Partisi MYK'sı bir görüşme sonrasında kamuoyuna bir duyuruda bulundu: "Meclisi 
terör gündemli olağanüstü toplantıya çağıracağız." Ancak, pazartesi günü bekledik, böyle bir çağrı 
olmadı; salı bekledik olmadı... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Biz Başbakanı bekledik, Başbakanı. Gelsin diye. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Çarşamba bekledik olmadı, perşembe günü Türkiye Büyük 

Millet Meclis Başkanlığına... 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Başbakanı bekledik. 
M . CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Nezaketin bile farkında değilsiniz. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Sabredin lütfen, biraz sonra konuşursunuz Sayın Anadol. 
Değerli arkadaşlar perşembe günü bir müracaat yapılıyor, madem bu kadar acil, ülkede kan 

akıyor... 
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Akmıyor mu?!. Şu anda Erzincan'da çatışma var. 
SADULLAH ERGİN ( Devamla) -... acil durum var; ama, siyaset yapma aşkına, Sayın Baş

bakanın olduğu bir günde bu Meclisi 2 Tinde toplayalım diye perşembe gününe kadar bu görüş
meleri ertelemeyi uygun gördüler. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Böyle önemli bir günde kaçacağını kim tahmin ederdi. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Şimdi, şu yönde görüşler beyan edildi. Eğer, bu görüşme bu 

tarihte yapılmazsa ve Meclis açılmasına bırakılırsa, bu arada geçen sürede akacak kanlardan AK 
Parti sorumlu diye de laflar edildi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet, siz sorumlusunuz. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ben de buradan ilan ediyorum; 12 Eylülden 21 Eylüle kadar 

bu Meclisin toplanma sürecini uzatanlar, o zaman, bu onbir oniki günlük sürede akan kanlardan 
sorumlu mudur? 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Başbakan nerede, Başbakan? 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Lütfen, Lütfen... Kendi iç siyasetimiz için bu ülkenin has

sasiyetlerini, ortak değerlerini istismar etmeyelim. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Siyasetle ne alakası var?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Memleket yanıyor! Bırakın gezmeyi, sorunlara bakın! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben... 
BAŞKAN - Sayın Ergin... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkan. 
.. .bir üzüntümü daha belirtip... 
BAŞKAN - Sayın Ergin, bir onbeş saniyenizi rica edeyim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bütün milletimiz televizyon başında bizi izliyor; şu anda 

izleyicilerimiz de var. Burada birbirimize tahammül etmek gibi bir görevimiz vardır. Lütfen, hatibin 
sözlerini kesmeyelim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hatibin de olayları çarpıtmamak gibi bir sorumluluğu var
dır Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, hatip konuşurken lütfen sürekli olarak hatibe sataşmayalım. Beni 
İçtüzük hükümlerini uygulamak zorunda... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sorun kim, söylesin... 
BAŞKAN - Lütfen... Lütfen... 
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SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Başbakanın neden olmadığını açıklasın! (Gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Sanbaş, lütfen... 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım... 
Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim. 
Buyurun efendim. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir üzüntümü daha dile getirerek 

müsaade isteyeceğim; o da şudur: Bu ülkede, maalesef, toplumsal hafızayı sık sık karıştırmak ve 
hatırlatmak gerekiyor. Güneydoğudaki yaşanan hadiselerle ilgili olarak Sayın Başbakanımızın 
Diyarbakır'da yaptığı konuşma üzerine muhalefet partilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer 
partilerin, beyanlarını ibretle izledik. Tabiî, bunlardan bir tanesine ben değinerek sözlerime son 
veriyorum, o da şu: Cumhuriyet Halk Partisi de Sayın Başbakanımızın güneydoğudaki konuşmasıy
la ilgili ciddî eleştirilerde bulundu, isnatlarda bulundu; ama, Sayın Başbakanımızın kullandığı 
ifadeyle ilgili olarak, 1999 tarihinde kurmuş olduğu, Cumhuriyet Halk Partisinin, güneydoğu 
komisyonunun almış olduğu bir karar var, bir rapor var tanzim etmiş olduğu. Bu raporda... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kendini yorma canım, herkese ilan ediyoruz, biliyor her
kes, aleni, açık zaten. 

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ben, bunu Cumhuriyet Halk Partisi internet sitesinden in
dirdim bugün... 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sen yeni okumuşsun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - İnkâr eden yok. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Bu raporda, Sayın Algan Hacaloğlu komisyon başkanı ve 

birçok da Cumhuriyet Halk Partili üye var. Burada, çok net şu cümleyi okuyarak sözlerimi 
bitiriyorum: "Terör sorununa karşı yeni güvenlik politikalarının, Kürt sorununa yönelik olarak da 
demokratikleşme ve bölgesel sosyoekonomik kalkınma politikalarının kararlılıkla uygulamaya 
konulması gerekmektedir." Bu ifade, raporun müteaddit yerlerinde çok sayıda zikredilmiştir. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Cinayetten bahsetmiyor o. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin, 1999'da yazmış olduğu 

ve kendi internet sitesinde şu an bile sergilediği bu rapora karşı, bu beyana karşı bugün takınmış ol
duğu tavrı ibret verici olarak değerlendiriyorum; ama, Cumhuriyet Halk Partisinin ilk çelişkisi ol
madığını da beyan ediyorum; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi, kendi seçim programında, 2/B 
arazileriyle ilgili, sağlık kurumlarının tek çatı altında toplanmasıyla ilgili, kamu yönetiminin 
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili, yerel yönetimler reformuyla ilgili değişik öneriler vermiş ve bu 
önerilere bu Genel Kurulda karşı çıkmıştı daha sonra. Bunun son örneği de, kendisinin yapmış ol
duğu incelemeler sonucu hazırladığı raporu inkâr etmesi, o rapordaki beyanları bugün suç unsuru 
olarak uzlara koymasıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
M.CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Kim inkâr ediyor kardeşim? 
BAŞKAN - Önerinin lehinde ikinci konuşma, İsparta Milletvekili Erkan Mumcu'ya aittir. 
Sayın Mumcu buyurun. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar; DYP ve Bağımsız sıralarından al

kışlar) 
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime baş

larken Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
öneri lehine söz almış bulunuyorum ve öneri lehinde olduğumu hemen birkaç cümleyle ön

celikle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar benden önce söz alan arkadaş, kürsüde, öneri lehine söz 
alanların ancak neleri söyleyebileceklerine dair bir kısıt bırakıp gitmişse de, kendisinin, kendi koy
duğu kısıta uymadığını hepimiz burada izledik. 
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Değerli arkadaşlar, uzun uzun konuşmamız gerekiyor, uzun uzun konuşmamız ve tartışmamız 
gerekiyor. Çünkü, Türkiye'nin geleceğini temelden ilgilendiren bir meseleyle karşı karşıyayız ve 
Türkiye'nin geleceğini temelden ilgilendiren bir mesele hakkında, dürüstçe itiraf edelim ki, Türk 
siyasetinin en azından otuz yıllık geçmişi çok parlak bir başarı ifade etmemektedir. Bugün, Tür
kiye'de yaşayan herkesin derin endişeler içinde olduğunu, anaların, babaların yüreğinin kuş yüreği 
gibi çarptığını düşünecek olursanız, bu insanlar neden korkuyor, bu insanlar neden endişe ediyor 
bununla bir duygudaşlık kuracak olursanız, burada neden uzun uzun konuşmamız gerektiğini daha 
iyi anlarsınız. Aslında bunu çok önceden konuşmuş olmamız gerekiyordu. 

Aslında, bunu çok önceden konuşmamız ve bu konuda pek çok şey yapmamız gerektiğini özel
likle AK Parti Grubuna mensup arkadaşlarımız benim sözlerimden de hatırlayacaklardır. Beraber 
siyaset yaptığımız dönemlerde çeşitli grup toplantılarında ve bakan arkadaşlarımın da tanık olduğu 
Bakanlar Kurulu toplantılarında Türkiye'nin stratejik bir üstünlük elde ettiğini, 1999'dan sonra baş
layan süreçte stratejik bir üstünlük elde ettiğini; ama, bu stratejik üstünlüğünü 1 Mart tezkeresinden 
sonra ortaya çıkan yeni uluslararası konjonktürde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, 
AK Partinin Hükümet çoğunluğunun bu meseleyi çözmek için Türkiye'nin önünde tarihî bir fırsat 
olduğunu defalarca söyledim. Ben bunu söylediğim zaman sizler de beni alkışlamıştınız arkadaşlar. 
Şimdi sizlerden alkış beklemiyorum ama, elinizi vicdanınıza koyun! Şurada yaşadığımız manzara 
hiç hoş bir manzara değil. 

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, burası millî iradenin tecelligâhı. Türkiye'de yaşayan in
sanlar, yaşadıkları derin endişeler karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisinin birliğini ve beraber
liğini görmeye çalışıyorlar ve burada toplanmaktan bile imtina ediyor olmanız gerçekten son derece 
kaygı verici. Gelseydiniz buraya, muhalefeti dinleseydiniz, muhalefetin söz hakkına saygı göster
seydiniz, kendi yaklaşımlarınızı, kendi çözüm değerlerinizi de burada ortaya koymuş olsaydınız, 
buradan millî bir duruş çıkarabilmiş olsaydık, buradan bu meselenin çözümüne ilişkin ülkenin içini 
serinletecek, anaların içini serinletecek bir millî duruş çıkarabilmiş olsaydık, bu, sizin de kazancınız 
olurdu, milletin de kazancı olurdu, bizim de kazancımız olurdu; kimin kazandığı hiç önemli değil, 
kazanan Türkiye olurdu; ama, bunu yapmadınız. Bunu yapmadınız ve burada, gelip, bazı hatırlat
malarda bulunuyorsunuz. Bazı hatırlatmalarda da, müsaade ederseniz, ben bulunayım. 

Bu, çok başarılı bir tanımlama dediğiniz "Kürt sorunu" tanımlamasını, Sayın Başbakan, gelsin, 
bir daha buradan tekrar etsin. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, milletvekillerini ilgilendirmiyor mu bu 
konu?!. Dışarıda konuşsunlar. 

ERKAN MUMCU (Devamla) - Gelsin, bir daha buradan tekrar etsin. Üç ay önce, kendisine 
sorulan muhtelif soruları alaycı bir üslupla reddederken Sayın Başbakan, acaba, gaflet içinde miy
di? Gelsin, bunun cevabını versin. 

Şu yakışıyor mu değerli arkadaşlar: Bir terör örgütüne layık görmediğiniz sıfatları, PKK için 
söylemediğiniz sözleri, Türkiye'nin demokratik muhalefeti için söylüyorsunuz "kandan ve terörden 
medet ummak!.." Bu söz, vicdan sahibi herhangi bir kişinin ağzına alabileceği bir söz değil. An
laşılan, Sayın Başbakan, bu sözleri söylerken, herhalde önünde bir metin yoktu, metin dışında 
konuştu; aksi halde, bu sözü söylemiş olmasına ihtimal vermek mümkün değil. (ANAP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, şunu anlayalım; uzun uzun konuşmamız gereken şey şu: Türkiye, karşı kar
şıya bulunduğu meseleyi bir terör ve güvenlik sorunu olarak görmekle hata ediyor, yanılıyor. Bu, 
bir terör ve güvenlik sorunu değildir; daha doğrusu, bu, terör ve güvenlik sorunundan ibaret bir 
sorun değildir ve bu sorun, Sayın Başbakanın ifadelendirdiği gibi, Kürt sorunu da değildir; çünkü, 
sorunun adını eğer etnik bir tanım içinde koyarsanız, çözümü de etnik bir çerçeveden bulmaya mec
bur kalırsınız. Ben, bu tanımlamanın kabul edilmesi yönünde terör örgütünün yarattığı baskı ve 
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dayatmayı bir kenara bırakıyorum; yani, terör örgütünün, bölücü örgütün, dönüp, kendi kitlesine 
"bakın, bombalar patlayınca, bizim dayatmalarımızı nasıl kabul ediyorlar" yönündeki propagan
dasına fırsat verilmiş olmasını bir kenara bırakıyorum; ama, bu da yetmezmiş gibi, Türkiye'de, bu 
sorunun, bu sorun çevresinde var olan bütün sorunların çözümü için bölücü örgütün bir çözüm for-
matı olarak önerdiği, çözüm tanımı olarak önerdiği "demokratik cumhuriyet" ibaresinin Sayın Baş
bakanın resmî açıklamalarının içine girmiş olması, gerçekten talihsizliktir. 

Şimdi, eğer bu kadar savunuyorsanız bunu -ben, buradan söylüyorum, tutanaklara da geçiyor-
Sayın Başbakan gelsin, bir de bu kürsüden "demokratik cumhuriyet" ibaresini kullansın, gelsin bir 
kez daha kullansın; kullanmayacaktır. Kullanmayacaktır; çünkü, nasıl yanıldığını ve yanıltıldığını 
biliyor. Ahmet Taşgetiren'in içi nasıl yanıyorsa benimki de öyle yanıyor arkadaşlar. 

Bu millet, büyük acılarla, elinize bir emanet verdi; ama, siz bu emaneti oyuncağa dönüştür
dünüz. Siz, bu emaneti, ne yazık ki, kendisini bunun gerçek sahibi olarak görenlerin kudret oyun
larına teslim ettiniz. Siz, bu emaneti, iktidara gelen pek çoklarının içine düştüğü iktidar sarhoş
luğunun, makinesi, aleti, oyuncağı haline getirdiniz. Bugün, ben biliyorum ki, kendi aranızda 
konuşurken, ben biliyorum ki, kendi kendinize vicdanınızla konuşurken rahat değilsiniz, müsterih 
değilsiniz; ama, değerli arkadaşlar, sizler milletvekillerisiniz, sizler milletin vekillerisiniz ve mil
letin kaderini ilgilendiren temel meselelerde sorumluluk sahibisiniz ve bu sorumluluğun gereğini 
ortaya koymak durumundasınız. Terk edeceğiniz şeyler o kadar da büyük değil ve muhalefet, bazen, 
milletin istikbali için, milletin geleceği için fevkalade önemli bir misyondur. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bir katkı değeri oluşturmak için, sorunun ne olduğu konusunda bir 
çerçeve tanımlamaya çalışalım. Sorunun birinci boyutu ve en önemli boyutu uluslararası boyutudur. 
Terör örgütünü, bölücü örgütü bir taşeron olarak kullanan çevreler, Ortadoğu'ya ilişkin kendi senar
yolarını hayata geçirmek noktasında Türkiye'den iki şey istemektedirler. Bunlardan birincisi, kendi 
çözümlerine razı etmek. Türkiye, Irak anayasasının oylandığı günlerde Telafer'de katliamların söz 
konusu olduğu bir günde, kendi içinde, kendi bölünme sorunlarıyla karşı karşıya bırakılıyorsa, bu, 
bölücü terör örgütünün taşeron işlevi dolayısıyladır ve bunun temel sebeplerinden bir tanesi de, bu 
uluslararası çerçeveye, bu uluslararası çevrelere bu cüreti veren zaaf görüntüsüdür ve bu zaaf görün
tüsünden bu hükümet sorumludur. 

Bugüne kadar terör örgütünün Irak'ı bir geri üs olarak kullanma imkânının bulunmadığı 
dönemlerde sorunun kapsamlı bir biçimde çözülmesi için kendisine yapılan bütün önerilere kulak 
tıkayıp o arada başka işlerle meşgul olan hükümetin, o başka işlerin ne olduğu da tarihe kaydedil
miştir ve bir gün hesabı sorulacaktır. Bir gün hesabı mutlaka sorulacaktır; hiçbir şekilde olmazsa, 
millet, vicdanında soracaktır. Bunlarla uğraşırken bu altın fırsat kaçırılmıştır. Hâlâ önümüzde 
yakalamak durumunda olduğumuz fırsatlar var. 

İkinci mesele, bölücü terör örgütünün kendi hedef kitlesi ve kendi organizasyonu içinde kay
bettiği itibarını yeniden yakalama girişimidir ve bombaların, mayınların patlamasının temel nedeni, 
alternatif bir Kürt muhalefeti oluşumunu, PKK'nın ta başından kurduğu stratejiye de uygun olarak, 
ortadan kaldırmaktadır. 

Üçüncü boyut, Türkiye'yi, uluslararası ilişkileri üzerinden, PKK'nın, bölücü hareketin meşru 
bir biçimde siyasallaşmasına razı etmektir. Bunun için atılan adım da, çatışmayı güvenlik güçleri ve 
gerilla arasında- sözüm ona gerilla arasında- bir çatışma olmak düzleminden çıkarıp, sivil alana 
yaygınlaştırmaktır, kitlelerin çatıştığı hale getirmektir ve bunda da önemli adımlar, ne yazık ki, at
mıştır. 

Sorunun adını "Kürt sorunu" mu koyalım, başka bir sorun mu koyalım, çok önemli ol
mayabilirdi; ama, siz, o konuşmayla, yani, terörün sizin reflekslerinize göre ayarlanmış bom
balarına verdiğiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Sayın Mumcu, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Gayret edeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - ...o reflekslerle bir davranış göstereceğinizi öngörenlerin kur

guladığı şey gerçekleşmiştir ve kendi hedef kitlesi üstünde kendi itibarını kaybetmek üzere olan bir 
terör örgütü, yeniden itibar görür hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu sorunun çözümü, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle 
olacaktır. Bu Meclis, Polatlı'dan top sesleri gelirken, kendi birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için 
bir siyasî mücadele, bir askerî mücadele vermekteydi. Bugün de, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ay
nı kararlılıkla, aynı vakarla, aynı cesaretle bir siyasî projeyi ortaya koyabilir. Temel mesele, sorunun 
basit bir terör ve güvenlik sorunu olarak görülmekten çıkarılıp, sorunun bütün boyutlarıyla kavranıl
ması ve buna karşı bir siyasî projenin, ortak bir siyasî projenin, bir millî stratejinin yapılmasıdır. 
Bunun da yolu, her şeyden önce, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki müzakere gücünü kul
lanabiliyor olmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mumcu, süreniz doldu efendim. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlayacağım. 
Bunun için... 
BAŞKAN - Son cümlelerinizi alayım lütfen Sayın Mumcu. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, izin verin, konuşsun. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Başkan, bunu burada konuşmamız gerekiyor, Sayın Baş

bakanın da burada olduğu bir oturumda mutlaka konuşmamız gerekiyor; çünkü, anlaşılan o ki, 
burada... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bir iki dakika fazla konuşmasının ne sakıncası var Sayın 
Başkan?! 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ne var?!. Ne var?!. 
BAŞKAN - Sayın Mumcu, son sözlerinizi alabilir miyim efendim. Lütfen... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - En başta sizin rahatsız olmanız lazım, sizin! 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum; ancak, bu tahammülsüz

lüğünüzü kınadığımı da bir kez olsun ifade etmek istiyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler, 
ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Burada insanların hayatlarından ve Türkiye'nin geleceğinden söz ediyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Mumcu... Sayın Mumcu, Başkanlık olarak kınanacak bir hareket yapmadık. 

Ben sürenizi uzattım, sürenizi tamamladınız; yaptığınız burada herhangi bir şey yoktur. Genel 
görüşme açıldığında gereken yapılacaktır. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, müsaade edin, konuşsun. Türkiye'nin meseleleri 
burada çözülür, Türkiye'nin meseleleri burada çözülür, başka yerde çözülmez. 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım... 
Sayın Mumcu... (Gürültüler) 
MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Sayın Başkan, millî meselelere karşı çok duyarsızsınız! Ben 

de kınıyorum. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Evet... Evet... 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Meclis açıkken gelir konuşurlarsa dinleriz. Meclis açıkken gel

meyenler. .. 
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BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, burada kimse kimsenin millî duygularını örtecek güçte 
değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Evet... 
BAŞKAN - Biz, bu memleket için gerekirse neyin yapılacağını, neyin yapılmayacağını bilecek 

şuurdayız. Oturunuz yerinize lütfen... (ANAP sıralanndan gürültüler) 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Bunu yapmıyorsunuz... 
BAŞKAN - Oturunuz yerinize ve Başkanlığa müdahale etmeyiniz. Siz yönetmiyorsunuz kür

süyü, ben yönetiyorum. Lütfen... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ne yapacağız söyle Başkan; çözümü söyle o zaman... 
BAŞKAN - Oturun, Sayın Sarıbaş. 
Bağırarak hiçbir şey halledemezsiniz beyler, oturunuz. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Türkiye'nin bağımsızlığını ilgilendiren önemli bir konuyu 

görüşüyoruz. Burada konuşmaya hakkımız var. 
BAŞKAN - Oturunuz. (Gürültüler) 
MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Babanızdan miras kalmadı orası! 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Konuşmaya hakkımız var milletin vekili olarak... 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri... 
Sayın Mumcu, lütfen, şunu tamamlayayım. 
Sayın milletvekilleri, burada genel görüşme açılmamıştır; sadece bir grup önerisi üzerinde leh

te ve aleyhte görüşmeler yapılmaktadır. Başkanlık Divanı, hiç kimsenin hakkı olan sözünü kes-
memiştir ve kesmeyecektir; ama, birkısım milletvekili arkadaşlanmızm yerlerinden müdahaleyle 
Başkanlık Divanını yönetmeye kalkışmalan mümkün değildir. Bilgilerinize sunanm. 

Sayın Mumcu tamamlayın konuşmanızı. 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, her zaman bu müsamahayı gösteriyorsunuz. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu önergeyi lütfen kabul ediniz ve 

konuşalım; hepimiz burada uzun uzun konuşalım. Sayın Başbakan da lütfen burada olsun. Burada 
candan konuşalım; ama, camdan konuşmayalım. Burası müzakere mekânı. Burada padişah fermanı 
gibi konuşma imkânı bulunmadığı için gelmek istemeyebilirler kendileri; ama, gelin, burada 
müzakere edelim ve akıllan yarıştıralım. (ANAP sıralanndan ayakta alkışlar; AK Parti sıralanndan 
gürültüler, sıra kapaklanna vurmalar) 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Herkes kendisine yakıştığı gibi konuşuyor! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hadi, çık sen de konuş, çözümünü söyle! 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlanm, oturumu sükûnetle yönetelim 

ve bize hep beraber yardımcı olacaksınız. 
Yerinden yapılan itirazların, haklı olmayan itirazlann Başkanlık Divanını etkilemesi kesinlik

le mümkün değildir, söz konusu değildir. Burada, üç yıllık süre içerisinde, sizlerle beraber, ne kadar 
müsamahakâr olarak bu kürsüyü yönettiğimizi herkes biliyor; bunu takdirlerinize sunuyorum. Onun 
için, kimse, kendi kendine, oturduğu yerden karar vermesin lütfen. 

Önerinin aleyhinde Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa. 
Sayın Fatsa, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Erkan'a bak, Erkan'a bak... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, buyurun efendim. 
Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen. 
Sayın Fatsa, buyurun efendim; Genel Kurula hitap ediniz. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun vermiş olduğu Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz aldım; bu vesileyle, Genel 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Danışma Kurulu önerisi, içerik itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de görüşülmesi talep edilen genel görüşmenin öngörüşmelerinde, İçtüzükte belirlenmiş olan, öner
ge sahiplerinin, hükümet adına yapılacak konuşmaların ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 
süresinin uzatılmasına dairdir. İsminden de anlaşıldığı gibi, bir öngörüşmedir. Bu öngörüşmenin 
neticesinde Genel Kurul bu talebi oylayacak; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü 
toplanma talebini oylayacak ve arkasından, eğer, bir genel görüşme iradesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulundan çıkarsa, zaten, orada, gruplar ve hükümet, önerge sahipleri, talep edilen 
konuyla ilgili geniş açıklama imkânı ve zamanı bulacaktır. Dolayısıyla, bu, sadece, bunun bir ön 
aşaması olduğu için, biz, AK Parti Grubu olarak, bu öneriyi kabul etmeyeceğimizi ve aleyhinde oy 
kullanacağımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, hassas bir konudur. Türkiye'nin son otuz yılını ve otuz yılda Türkiye'nin 
gündeminin çok önemli bir bölümünü işgal etmiş, Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman düş
memiş, gerçekten, ülkelerin ve dünyanın baş belâsı olarak kabul edilen, insanlığı tehdit eden, 
huzuru tehdit eden, barışı, güveni ve sevgiyi saygıyı tehdit eden, birliği beraberliği tehdit eden terör 
gibi çok netameli bir konuyu konuşuyoruz. Elbette ki, Türkiye'de bu konuya karşı duyarsız 
olabilecek, bu konudan endişe duymayacak, bu konuya kafa yormayacak, bundan üzülmeyecek sağ
duyulu hiçbir vatandaş yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da iktidarıyla 
muhalefetiyle, bağımsızıyla hiçbir milletvekili arkadaşımızın hassasiyeti, bu konuda -biraz önce 
Sayın Mumcu'nun ifade ettiği gibi- Polatlı sırtlarından top sesini duyan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin o günkü ruhu ve heyecanı neyse, bu Meclisin heyecanı da iktidarıyla muhalefetiyle aynıdır. 
Kimsenin bu Meclise haksızlık etme gibi bir hakkı yoktur diye düşünüyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin)- Sayın Fatsa, o zaman niye gelmediniz?! 
EYÜP FATSA (Devamla)- Değerli arkadaşlar, muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

terör gündemiyle olağanüstü toplanma talebi ile niyet örtüşmemiştir. Bakınız, biz 3 aylık bir tatil
den döndük geldik. Yani, Meclis, çalışmalarına 3 ay ara verdi. Bu süreç bu 3 ay içerisinde de var
dı. Meclisin açılacağı son hafta -ki, bunu da biraz önce arkadaşlarımız ifade etti- bunu da 10-12 gün
lük bir süreye yayarak... Özellikle kendileri de ifade ettiler. Sayın Başbakanın da burada olmasını 
amaçladık diye. Eğer muhalefet 1 Eylülde veya daha önceki bir tarihte veya eylülün ilk haftasında, 
ağustos ayının içerisinde bu Meclisi bu gerekçeyle olağanüstü toplantıya davet etseydi, elbette ki 
bunun anlamı bir başka olurdu; ama, Meclisin açılmasına bir hafta kalmış. Bir haftalık bir sürede 
bunu birtakım gerekçelerle... (CHP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, bunu bir siyasî manipülasyon meselesi yapmak istemiyorum, bu kürsüde de böyle 
konuşmak istemiyorum. Bunu bir haftada olağanüstü çağırmış olmanın ne manaya geldiğini ne an
lam ifade ettiğini, ben, sizlerin ve kamuoyunun takdirine arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan arkadaşlarımız, Sayın Başbakanın, böyle çok basit bir 
açılış için bugün buraya katılmadığını ve bir başka programa gittiğini ifade ettiler. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Evet... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sizin basit dediğiniz olay, Sayın Başbakanın bir 

ay önceden programlanmış, sizlerin de malumu olan bir programdır. Dolayısıyla, basit bir olay da 
değil. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ne yapıyor?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bundan daha önemli nedir ki Sayın Fatsa, söyleyin 

bakalım. 
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EYÜP FATSA (Devamla) - Kaldı ki, Sayın Başbakan, bugün, Türkiye'nin en büyük üniver
sitelerinden birinin açılış programına katılıyor; Karadeniz Teknik Üniversitesinin açılış programına 
katılıyor. 

Değerli arkadaşlar, bu program yapıldığı zaman muhalefetin bu talebi yoktu ortalıkta; 
muhalefetin bu talebi yoktu. (CHP sıralarından gürültüler) Eğer, kastınız, Sayın Başbakanın burada 
bulunması ise, Sayın Başbakan adına bütün yetkilere sahip olan Sayın Başbakan Yardımcısı ve Baş
bakan Vekili buradadır, hükümet buradadır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 21 Eylülü istedik! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Hayır... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Başbakana göre tarih istedik, onu da kabul etmediniz. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Arkadaşlar... Arkadaşlar, lütfen... (CHP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Başbakanın programına göre tarih istedik, kabul etmediniz. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, biz sükûnetle dinledik, arkadaşlarımızı 

sükûnetle dinledik. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, muhalefet sözcüleri, burada, konunun aciliyetiyle ilgili çıkıp 

konuşuyorlar. Elbette ki, acil bir konudur, önemli bir konudur; kimsenin bunu gayri ciddiye alması 
gibi bir şey söz konusu değildir, önemsememesi gibi bir şey söz konusu değildir. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tabiî, önemi yok; her gün ölebilir insanlar (!) 
EYÜP FATSA (Devamla) - Ama, ben şimdi, bakın, buraya gelirken, bu konuyla ilgili... Üç 

dönemdir burada beraberiz, üç çalışma takviminde buradayız; muhalefete mensup arkadaşlarımızın 
bu amaçla vermiş olduğu, ne bir araştırma önergesi ne bir genel görüşme önergesi ne de gensoru 
önergesi yoktu, yok! Eğer, bu kadar aciliyeti varsa, niçin yazın üç ay bekledik, niçin beklediniz?! 
(CHP sıralarından gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Diyarbakır'dan sonra... Diyarbakır'dan sonra... Başbakanın 
Diyarbakır konuşmasından sonra... Ağustosun ortasından sonra Diyarbakır'da Başbakan konuşarak 
yepyeni bir anlayışa girmiştir. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Samimî olun! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Sayın Başbakanın o açıklamaları, şöyle geriye doğru dönüp bak

tığımızda, birçok siyasî partinin, şimdi burada olan arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu siyasi par
tilerin, bazı arkadaşlarımızın, o hükümet içerisinde, o partiler içerisinde bakanlık gibi önemli 
sorumluluklar yüklendikleri dönemlerde de -eğer kayıtlara, notlara ve arşivlere bakarsak- söylen
miş sözlerdir. Yani, Sayın Başbakan, Türkiye'nin ilk defa duyduğu bir şeyi söylemedi, ilk defa duy
duğu bir şeyi söylemedi. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - O zaman niye övünüyor? 
EYÜP FATSA (Devamla) - Öyleyse, geçmişte bunu söyleyenler, bunu söyleme ihtiyacı his

sedenler, o gün söylediklerinin doğru olduğuna inananlar, bugün, Sayın Başbakan tarafından bunun 
söylenmesinden neden rahatsız oluyorlar, neden rahatsız oluyorlar? 

Değerli arkadaşlar, bakın, bu önemli bir konudur. Bunlar, siyasete malzeme yapılamayacak, 
siyasî polemiklere kurban edilemeyecek kadar önemli meselelerdir. Önemli bir meseledir. 
Dolayısıyla, bir hafta sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır, yine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olağan gündemiyle toplanır, bu meseleyi ve bunun gibi birçok meseleyi, önemli meseleleri de 
enine boyuna, gece gündüz, açık oturumlarda, kapalı oturumlarda görüşür, gerekli kararlan alır. Bu 
irade, bu Yüce Mecliste vardır. (CHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Maliyenin af kanunlanndan sıra gelmiyor ki! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bir arkadaşımız, burada çıktı konuştu. 

Ben, bunları polemik mevzuu yapmak istemiyorum. Şimdi akıl verenler, geçmişte birçok hükümet-
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te aktif görevler ve bakanlık gibi önemli sorumluluklar yüklendiler. Eğer, ortaya koydukları çözüm 
geçerli ise, tutarlı ise ve netice almaya yönelikse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, süreyi uzatabilirsiniz. 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, 1 dakika içinde konuşmanızı tanımlayınız. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Dinlemediniz. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Hayır. 
...neden o zaman bu düşüncelerini hayata geçirmek suretiyle, takdim etmiş oldukları bu metot

ları uygulayarak terör belasının önüne geçmediler; niçin geçmediler, niye geçemediler? 
Değerli arkadaşlar, bakın, kamuoyu her şeyi biliyor, herkesi biliyor. Bir arkadaşımız dedi ki: 

"Hükümet gizli kapaklı işler yapıyor." Hayır. Hükümet ve hükümetin bakanları ve anayasal kurum
lar arasında terörle ilgili bir netlik ve berraklık, bir de kararlılık vardır. Gizli kapaklı hiçbir şey 
yapılmıyor ve her yapılan şey, bu aziz milletin gözünün önünde yapılıyor ve açık yapılıyor. Hiçbir 
şey bu milletten gizlenmemiştir. Dolayısıyla, arkadaşlar, terör gibi çok hassas bir meseleyi kimsenin 
kendi siyasetine malzeme yapma gibi bir hakkı yoktur, hiçbir siyasî partinin de buna tevessül 
edebileceği inancında ve kanaatinde değilim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fatsa. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlarf!]) Öneri kabul 
edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri... 
(CHP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kabul edilmiştir Sayın Başkan, kabul edilmiştir. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Dediğiniz doğrudur, kabul edilmiştir. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, kabul edilmiştir... Doğrudur, kabul edilmiş

tir artık. 
V.HAŞİM ORAL (Denizli) - Demin çifter çifter sayıyordunuz... 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Kâtip Üye arkadaşlarımızdan birisi ile diğeri 

arasında ihtilaf vardır. Kâtip Üye olan arkadaşlarımdan birisi reddedilmesi noktasında çoğunluğun 
olmadığını ifade etmiştir. Bu benim görüşüm değildir; ben saydım vardır; ama, şu anda, ihtilaf... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Niye açıklama yapma ihtiyacı duyuyorsunuz?! 
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz... Sayın Güler, lütfen... Söylüyoruz. Lütfen... 
Partisinden ayrılınca Hüseyin Beye bir şeyler oldu. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şu anda elektronik oylama cihazıyla yoklama yapacağım 

ve neticeyi sizlere... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, yoklama yapmayacaksınız, oylayacaksınız 

"kabul, ret" şeklinde. 
BAŞKAN - İşarı oyla, cihazla yoklama yapacağım ve oylama neticesini de sizlere arz 

edeceğim. 
5 dakika süre veriyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisini cihazla işarî oylama yapacağım, arkadaşlarımız 

reddi ve kabulü yönünde oy kullanacaklar. 
Süreyi başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri kabul edilmemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak 
verilen olağanüstü toplantıya çağrı önergesi uyarınca görüşülmesi gereken, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstan
bul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, 
son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli 
çatışma ortamı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 

Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Sam
sun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin 
sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/23) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Burada. 
Genel görüşme önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir süreden beri yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı teh

likeli çatışma ortamına ilişkin konulan TBMM Genel Kurulunda değerlendirmek üzere, 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, CHP Grubu adına, genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Deniz Baykal 
Antalya 

CHP Grup Başkanı 
Ali Topuz K. Kemal Anadol Haluk Koç 
İstanbul İzmir Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Gerekçe: 
Son günlerde yaşanan olaylar her yönden ülke bütünlüğüne ve huzuruna zarar verici boyutlara 

ulaşmıştır. 
Son dönemde, terörün toplumsal bir boyut kazanmaya başladığını ve bu stratejinin olgunlaş-

tınlmasına dönük tahrik ve girişimlerin boyutlandırıldığını üzülerek tespit ediyoruz. Bu durumun 
hızla yaygınlaşma eğilimine girebileceğini görebiliyoruz. Bu yeni terör aşaması, masum vatandaş
larımızı taraf haline getirme gayreti ve planını açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu gelişmelerin ardında yatan, terör örgütünün karar mekanizmasını meşrulaştırma ve muhatap 
aldırmaya yönelik arayışların bilinçli şekilde sergilenmesidir. 

Hükümet ise, henüz tehlikeyi kavrayamamış, konuyu önemsemeyen, gündemden düşüren silik 
bir politikanın takipçisi durumuna düşmüştür. 

Başbakan, son gelişmeler çerçevesinde, terörün yandaşları ve siyasî sempatizanları ile bunların 
taleplerine kulak vererek "tırmanan şiddete çözüm arayabilirim" çizgisine girmiştir. Başbakanın bu 
çabalannm anlamsızlığı ve yanlışlığı, süreci kontrollerinde tutmaya çalışanlann, kendisine gereken 
yerde, gereken dozda yanıt verebileceklerini Diyarbakır gezisinde kanıtlamalanyla su üstüne çık
mıştır. 

Yaşanan terörün ardındaki siyasî proje net ve açıktır. Bu tablonun adının konularak değerlen
dirilmesi gerekir. Süreç anayasal düzenin ve millet tanımının değiştirilmesine dönük işletilmektedir. 
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Bu ikinci terör döneminde, terörün içindekiler ve siyasî cephedeki savunucuları bu emellerini 
açıkça ifade etmelerine rağmen, hükümet bu tabloyu net bir şekilde kavrayamamaktadır. 

Türkiye'de terörle mücadelenin zafiyete uğradığı bir diğer yaklaşım, terör örgütünün hükümlü 
başının verdiği eylem talimatlarını "demokrasinin gereğidir" şeklinde değerlendirebilen Başbakanın 
tutumudur. 

Kamuoyunu yönlendiren çeşitli odakların Başbakanın bu değerlendirmelerini cesur bulmaları 
ve alkışlamaları ise daha tehlikeli bir başka zafiyet belirtisidir. 

Şiddeti kullananları ve yandaşlarını demokrasi gereği ve kuralları çerçevesinde muhatap kabul 
etmek çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Terörle demokrasi arasındaki ilişkinin, Başbakanın ve bazı 
kamuoyu yönlendiricilerinin kafalarındaki yansıması bu yanlış yaklaşıma dayanmaktadır. 

Türkiye'yi savunmak ve sakınmak görevimizdir. Etnik temelde kimlik çatışmasının tırmandırıl
ma stratejisine karşı mücadelede alınacak önlemlerin tartışılması bugün her günkünden daha çok 
önem taşımaktadır. 

CHP, demokratikleşme, kişisel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda duyarlılığını her 
zaman dile getirmiştir; ancak, ayrılıkçı terör hareketinin ve dayandığı siyasî projenin taleplerini 
demokrasi çerçevesine oturtmasını hiçbir hukuk devletinin kabul etmesi düşünülemez. 

Diğer yandan, irticai terör örgütleri, İstanbul ve Ankara'nın merkezinde Atatürk'e, laik cum
huriyete küfredebilmekte, rejime karşı meydan okumakta, kendi yaşam biçimlerini ülkenin geneline 
dayatmaya çalışmaktadırlar. 

Tüm bunlar devletin güvenlik güçlerinin gözleri önünde olmakta, bu girişimlere hükümet 
seyirci kalmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki, yaşadığımız coğrafya, yüz yılı aşkın bir süredir emperyalizmin sürekli 
hedefi olmuştur. Bölgenin zenginlikleri, etnik ve dinsel farklılıklar kışkırtılarak denetim altında 
tutulmak istenmiştir. Bu değerlendirme bugün için de geçerlidir. 

Bu değerlendirmeler sonucunda, ayrılıkçı terörün neden olduğu toplumsal kargaşa ve çatış
manın önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin TBMM'de tartışılması ve bu olaylara seyirci 
kalan, olayı kavrayamayan hükümetin tutumu hakkında, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 101, 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını istemek zorunluluğu doğmuştur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması 
hususunda, sırasıyla, hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya 
onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi için 10 dakikadır. 
Şimdi, bilgi olsun diye, Başkanlık Divanına konuşma talepleriyle ilgili gelen sırayı arz 

ediyorum: 
Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu. 
Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Grup Başkanı Sayın 

Deniz Baykal, AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz. 
Önerge sahipleri adına da, yine, Antalya Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı 

Sayın Deniz Baykal konuşacaklardır. 
İlk söz, hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'ya aittir. 
Sayın Aksu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müsaadenizle, bugün Gaziler Günü; ben, bu vesileyle, al bay
rağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle 
anıyorum, kahraman gazilerimize de şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, ülkemiz, hassas bir coğrafyada, bu özelliği 
dolayısıyla da uluslararası ilişkilerin odaklandığı bir bölgededir. Ülkemiz, uzun yıllar boyunca, mil-
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lî birlik ve bütünlüğe, huzur ve güven ortamına, ekonomik gelişmesine kasteden terör belasıyla 
mücadele etmek zorunda kalmıştı. Bu uzun mücadele sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güven
lik güçlerimizin ve vatandaşlarımızın büyük ve fedakârane mücadelesi neticesinde teröre karşı basan 
elde edilmiştir; ancak, bu süreç, terörle mücadele yapan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
önemli ölçüde maddî ve manevî kayıplara sebep olmuştu. Çok sayıda askerimiz, güvenlik ve kamu 
görevlimiz şehit olmuş, birçok vatandaşımız canını, malını kaybetmiş, doğduğu, büyüdüğü, geçimini 
sağladığı köyünü, mezrasını, toprağını, evini ve işini terk etmek zorunda kalmıştı. Artık herkes bil
mektedir ki, terörün beslediği ortam ve şartlar ortadan kaldmlmadan, terörle mücadelede de kesin 
sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. İşte bu nedenle, biz de hükümet olarak, terörü besleyen sos
yoekonomik problemleri çözmek için azamî gayret sarf etmekteyiz. Bunun için bütün imkanlanmızı 
seferber ediyor, gerçekçi ve uygulanabilir bölgesel kalkınma projelerini hayata geçirerek, Türkiyemizi 
her bir köşesiyle mamur hale getirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede, hükümetimiz döneminde önem
li projeler başlattık ve bunlan bir bir hayata geçiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında eğitim, sağlık, 
adalet, güvenlik, ulaşım, toplu konut, tanm, hayvancılık alanlannda atılan adımlarla birlikte, her geçen 
gün refah seviyesi de yükselmektedir. Aynca, vatandaşlanmızın, devlete ve hükümetimize vermiş ol-
duklan desteğin devamı için, devlet - vatandaş ilişkilerini sıcak tutacak tedbirleri de alıyoruz. 

Yaşadığımız acı tecrübelerden de biliyoruz ki, bir ülkeyi terörle mücadelede başanlı ve etkin 
kılan asıl güç, insanlann birlik ve beraberliğe olan inancı ve karşılıklı dayanışmasıdır. Al bay
rağımızın dalgalandığı her yerde hukuk ve demokrasi ilkelerinin tam anlamıyla yerleşmesi ve 
çocuklarımızın geleceğe umutla bakması, bizim en büyük hedefimizdir. En değerli sermayemiz de, 
bu milletin tek tek evlatlan olarak aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlannın gücüdür; zira, biz, bir
likte gülüp birlikte ağlamış, omuz omuza savaşmış ve bu vatan için kader birliği yapmış ve de ak
rabalık bağlarıyla iç içe geçmiş büyük bir aileyiz, bir büyük milletiz. Büyük milletlerin olaylar kar
şısında tarihe mal olmuş vasıfları, tavırlan vardır. Milletler topluluğu içinde saygın ve ayrı bir yeri 
olan Türk Milletinin de bu manada ön plana çıkmış vasfı, zorluklar karşısında millî birlik ve 
beraberliğini bozmadan, soğukkanlı bir şekilde, sağduyulu hareket etmesindedir. Heyecanımızın 
düzeyi ne olursa olsun, sakin ve sabırlı olmalı ve içine çekilmek istendiğimiz sinsi ve planlı oyun
lara gelmemeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, bölücü terör örgütü, ilk silahlı ey
lemini gerçekleştirdiği 1984 yılından günümüze kadar geçen zamanda, çocuk, yaşlı-genç, kadın-er-
kek, polis, jandarma ve asker ayrımı yapmaksızın, kanlı eylemlerini sürdürmüştür. Örgüt, 
stratejisini, eylemlerini ve faaliyetlerini, tamamen, haince ve kalleşçe saldırı üzerine kurmuş ve 
1984 yılından 2005 yılına kadar terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemlerde, binlerce güven
lik görevlimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve vatandaşımız şehit olmuştur. 

Terör örgütü elebaşısının 1999 yılında yakalanması akabinde, örgüt, yeni strateji içerisine gir
miş ve terörist yandaşlannı ve kitlesini sivil itaatsizlik türü eylemlere kanalize etmeye çalışmış ise 
de, istediği düzeyde kitle desteğini sağlayamamış ve dağılma sürecine girmiştir; örgütün bu dağıl
ma süreci, hızla da devam etmektedir. Bölücü ve kanlı terör örgütü de, Hükümetimizin Avrupa ül
keleri nezdinde sürdürdüğü yoğun temas ve kararlı tavır üzerine, yasaklanma korkusuyla sürekli 
isim değiştirmiş, köşeye sıkışmış, eylem yapamaz hale gelmiştir. Başta Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğunda faaliyetleri yasaklanmış ve terör örgütüne 
yönelik operasyonlar yapılmıştır. 

Bakınız, Hükümetimizin hukukî zemine ilave olarak, istihbarat paylaşımı, işbirliği ve samimî 
müşterek gayretleri de, uluslararası terörle mücadelede ana stratejimizi oluşturmaktadır. Sayın Baş
bakanımızın ve Hükümetimizin sürdürdüğü terörle mücadelede uluslararası işbirliği politikasının 
semerelerini de elbette alıyoruz. Hükümetimizin son dönemde uyguladığı bu strateji sayesinde bir
çok ülkeyle işbirliği ve paylaşım sağlanmıştır. Bu güzel işbirliği ve paylaşıma birkaç örnek vermek 
istiyorum, müsaadenizle. 
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Bunlardan birincisi, 1 Nisan 2004 tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin koordinesinde, eşzaman
lı olarak, ülkemiz ile Almanya, Hollanda, İtalya ve Belçika'da DHKP-C terör örgütüne yönelik 
yapılan başarılı operasyon sonucu toplam 128 örgüt mensubu yakalanmıştır. 

Yine, ikinci bir örnek olay: 12 Ekim 2004 tarihinde, sözde hilafet devleti, terör örgütü lideri 
Metin Kaplan'm Federal Almanya Devleti tarafından sınırdışı edilerek ülkemize iade edilmesi sağ
lanmıştır. 

Yine, 12 Kasım 2004 tarihinde, Hollanda'da güvenlik güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen 
operasyon sonucunda bölücü terör örgütüne ait eğitim kampı kapatılmış ve yakalanan 44 örgüt men
subu da adlî makamlara sevk edilmiştir. 

Yine, yakın tarihimizde, 1995 yılından beri Federal Almanya Cumhuriyetinde basılıp dağıtılan, 
bölücü terör örgütünün yayın organı bir gazetenin basımı ve dağıtımı ile Internet sitesinin yayını 
Federal Almanya Hükümeti tarafından 5 Eylül 2005 günü yasaklanmış, ayrıca, örgütün faaliyet
lerine yönelik operasyonlar da düzenlenmiştir. 

Yine, bölücü terör örgütünün yayın organı, Danimarka'dan televizyon yayını yapan Roj TV'nin 
kapatılması yönünde Danimarka makamları nezdinde en üst düzeyde girişimlerde bulunulmuş ve 
halen görüşmelere devam edilmektedir. Bu çalışmalar, Hükümetimizin uluslararası terörle 
mücadele alanında da yürüttüğü başarılı çalışmalarına birkaç örnekti. Dolayısıyla, Hükümetimizin 
terörle mücadele alanında ve bütün terör örgütlerinin faaliyetlerini yok etme konusundaki iradesini 
ve gayretlerini hiç kimse siyasî hesap ve yaklaşımlarla yok sayamaz, görmezden gelemez. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, güvenlik güçlerimiz, terörle mücadele alanında bugüne 
kadar kazandığı bilgi ve deneyimiyle yapmış olduğu çalışmalarda tüm dünyada büyük bir takdirle 
karşılanmaktadır. Bakınız, yine iki örnek vereceğim: Bugün, amacı ve yapılanması bakımından 
diğer terör örgütlerinden farklılıklar gösteren El Kaide terör örgütünün çatısı altında Türkiye'de 
oluşturulan gruplann 15-20 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylemlerin açıklığa 
kavuşturulması ve faillerinin yakalanarak saatlerle ifade edebileceğimiz kısa bir süre içerisinde ad
lî mercilere teslimi de gerçekten takdire şayandır. 

Yine, son bir olay, 2005 yılı ağustos ayı içerisinde Antalya İlimizde bir eylem yapma hazırlığı 
içerisinde olduğu anlaşılan, El Kaideye mensup, Luai Sakra isimli örgüt mensubunun Diyarbakır 
Havalimanında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanması da başarılı 
çalışmalara güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği ülkelerde bir bir yasaklanması, 
ülkemiz içerisinde yapmaya çalıştıkları eylemlerin başarısız olması ve bekledikleri kitle desteğini 
sağlayamaması, bölücü terör örgütü mensupları arasında dağılma ve ciddî ölçüde taraftar kaybetme 
nedeniyle anlaşmazlıklar yaşanması ve Hükümetimizin terör örgütünün istismar ettiği yörelere 
önemli ekonomik ve sosyal açılımlar sağlaması gibi nedenlerle, eli kanlı bölücü örgüt çöküş 
sürecine girmiş ve eylem yapamaz hale gelmiştir. 

Anılan terör örgütü, maalesef, son zamanlarda, kendilerine göre riski az hain pusularla güven
lik güçlerimize ve masum vatandaşlarımıza yönelik menfur saldın ve eylemlerini sürdürmek is
temektedir. Terör örgütü ve hain işbirlikçileri, bu çöküş ve yok olma süreci nedeniyle, kullandıkları 
kışkırtıcılar aracılığıyla, her yönüyle et ve tırnak gibi bir bütün olmuş vatandaşlarımız arasına nifak 
tohumları da saçmaya çalışmaktadırlar; ancak, aziz milletimiz, sağduyulu Türk Milletinin bireyleri, 
bu haince ve sinsice planlanmış oyunun aktörleri olmayacaktır. Güvenlik kuvvetlerimizin zamanın
da ve samimî gayretleriyle, bu hain ve sinsice eylemlerin büyük çoğunluğu gerçekleşmeden ve daha 
da olumsuz ve elim sonuçlar doğurmadan önlenmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, toplumumuzun tüm kesimlerinin meydana gelen bu olaylardan ders 
çıkarması, siyasî hesap ve rant kaygısından uzak durması gerekir. 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Bakanım, PKK'ya gel... 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Çünkü, terör örgütleri bunu istiyor, 
bitmek üzere olduklarını hesap edip öyle ya da böyle bir şekilde kendilerini gündemde tutmak is
tiyor. Onun için, bu olayları bu yönüyle de değerlendirip, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sür
meyelim. 

Bu vesileyle, bir arada yaşamanın ortak paydasını yediden yetmişe insanımızla paylaşmamız 
lazım geliyor. Aslında, ortak payda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olmaktır. Bu al 
bayrağın altında, birbirini anlayan, hoşgörüyle yaşayan vatandaşlarımız bizim geleceğimizdir. Tür
kiye'nin birliği gerçeği herkes için, her kurum için vazgeçilmezdir ve tartışılmaz bir gerçektir. 

Şunu herkes bilmelidir ki, başta Hükümetimiz olmak üzere, valilerimiz, güvenlik güçlerimiz 
her türlü kanunsuzluğa anında müdahale edebilecek iradeye, güç ve kabiliyete sahiptirler. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olamaz. Güvenlik güçlerimiz bütün bu olaylar karşısında zamanında ve yerin
de müdahalede bulunmakta ve mücadele etmektedirler. 

Şunu da herkesin bilmesini istiyorum... 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Fatih Camiine niye yetişemiyorlar?! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Geliyorum... Geliyorum... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Oraya gelmeyin, hiç gelmeyin... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Kaynağı ne olursa olsun vatandaş

larımızın huzurunu bozan her türlü olumsuzluğa, yasadışı davranışlara karşı tavizsiz bir mücadeleyi 
sürdürmekteyiz, bundan sonra da sürdüreceğimizden bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır. 

Devletimiz bu kışkırtıcılara gerekli cevabı verebilecek güçtedir ve vermektedir de. Vatandaş
larımız müsterih olsunlar ki, yasadışı her olayı takip edecek, soruşturacak, adlî organlara teslim 
edecek ve yargılanmasını sağlayacak merciler bellidir ve herkes görevinin başında ve bilincindedir. 

Aynca, hiçbir kişi veya sivil toplum örgütü kanunların kendisine vermediği bir yetkiyi üzerine 
atfederek kullanamaz; aksi davranış ve eylemler toplumdaki kamu düzenini bozar, kargaşaya sebep 
olur. 

Güvenlik güçlerimiz her olayı takip edebilecek donanıma sahip olup, meydana gelen olaylar
da suçlular en seri şekilde yakalanıp adlî mercilere teslim edilmektedir. 

Bir kez daha ifade ediyorum ki, Türkiye Cumhuriyetinde demokratik hukuk ilkeleri geçerlidir, 
kanunsuz bir durum ve olay söz konusu olduğunda devletimizin güvenlik güçleri er veya geç olayın 
faili veya faillerini bulur ve hesabı sorulmak üzere adlî mercilere teslim eder. İlgili merciler bu 
olayın arkasında kimlerin olduğunu araştırmaktadırlar. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kimler varmış? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Hükümetimiz, bu tip olayları ön

leme gücüne, iradesine ve kudretine sahiptir. Bu gerçekten hiç kimsenin şüphesi olamaz. Son bir ay 
içinde gerçekleştirdiğim dört ayrı ilde bölge valileri toplantısında bu mücadele azmini ve karar
lılığını, valilerimizde, kaymakamlarımızda ve tüm güvenlik görevlilerimizde gördüm; aynca, 
vatandaşlanmızın da onlara olan güvenlerini müşahede ettim. 

Bölücü terör örgütünün son günlerdeki eylemine yönelik güvenlik güçlerimizin çalışmalan 
aralıksız ve büyük bir özveriyle devam etmektedir. Bakınız, 2002-2005 yıllan arasında güvenlik 
güçlerimizce düzenli operasyonlar sonucu C-3, C-4, TNT, RDX ve A-4 maddesi olmak üzere -bun
lar patlayıcı maddeler- toplam 457 kilo 909 gram patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Bu miktara 
yakın patlayıcı da bulunarak olay bölgelerinde uzman ekiplerce imhası yapılmıştır. Yine aynca, ey
lem hazırlığı içerisinde olan özel eğitimli 50 örgüt mensubunun yakalanması sonucu, bunlann 
düzenlenmesi planlanan çok sayıda eylemine de böylece engel olunmuştur. 

Örgüt, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmaya 
yönelik olarak silahlı şiddet eylemlerini yeniden tırmandırma ve çeşitli organizasyonlarla kitlesel 
eylemlerde bulunmayı amaçlamıştır. Bu tarihten itibaren terör örgütünce gerçekleştirilen olaylar es-
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nasında veya sonrasında olaylara karıştıkları tespit edilen 4 228 kişi yakalanarak haklarında adlî iş
lem yapılmıştır. Hükümetimizce yapılan hukukî, sosyal, kültürel ve ekonomik düzenlemelerle 
hareket alanı daralan örgütün elemanlarının birçoğu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. 
Tüm taktik ve örgütsel denemelere rağmen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) - Biraz müsaade ederseniz... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tabiî tabiî, devam etsin Sayın Bakan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gayet önemli bir konuşma yapıyorlar, dinlemek istiyoruz. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Önemli şeyler söylüyor, yararlanıyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) - Teşekkürler. 
Tüm taktik ve örgütsel denemelere rağmen hedeflediği kazanımları elde edemeyen örgüt, şid

det eylemlerini tırmandırtan başka alternatiflerinin kalmadığını görmüştür. Bu doğrultuda, terör ör
gütünün hâlâ üzerinde... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Camiye gel camiye, Fatih Camiine gel! 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) - ...terör yeniden başladı endişesi 

yaratma, siyasî otorite ile bürokrasi üzerinde baskı oluşturma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerindeki kırsal kesimde bulunan silahlı gruplarının sıkışmışlığını önleyerek eylemleri daha geniş 
bir coğrafyaya yayma, özellikle 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliği müzakerelerinin başlaması 
öncesinde Avrupa kamuoyunun dikkatini çekme ve Türkiye üzerinde siyasî ve hukukî bir baskı 
oluşturma ve sonucunda ülkemizi zor durumda bırakmaya çalışarak ulusal ve uluslararası platform
da çeşitli kazanımlar elde etme çabası içerisinde olduğu da müşahede edilmektedir. 

Bununla birlikte, örgüt, içerisine girmiş olduğu çökme sürecinden çıkmak ve yeni açılımlar sağ
lamak amacıyla, başta metropol illerimiz olmak üzere, birçok ilimizde kitlesel eylem gerçekleştirmek 
ve bundan maksimum fayda sağlama gayreti içine girmişse de, bundan da netice alamamıştır. 

Değerli arkadaşlar, terör, barışı, uluslararası güvenliği ve özellikle de demokratik hukuk dev
leti ilkelerini tahrip etmek isteyen bir uluslararası tehlikedir. Bu yüzden, devlet, terörü önlerken ve 
terörle mücadele ederken hukuk devleti ilkelerinden taviz veremez. Aksi takdirde, terörün amaç
larına hizmet etmiş olur. 

Bu bağlamda, Terörle Mücadele Kanunuyla ilgili çalışmalarımız, Avrupa Birliğine uyum sürecin
de yapılan demokratik atılımlara zarar vermemek hassasiyetiyle hızla devam etmektedir. Terörizmle 
mücadele bir bütündür; yurt içindeki ve yurt dışındaki mücadeleler bu bütünün parçalarıdır. 

Hükümet olarak, terörle mücadelede uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Politika 
olarak da, terörle mücadelede işbirliğinin Önemini devamlı vurguluyoruz. Bu alanda, bugüne kadar 
51 ülkeyle güvenlik işbirliği anlaşması ve protokolü yapmış bulunuyoruz. Çok sayıda ülkeyle de 
güvenlik işbirliği anlaşması yapma zemininde müzakerelere ve görüşmelere devam ediyoruz. Sayın 
Başbakanımız da, gittiği her yurtdışı ziyaret ve temaslarda, katıldığı her uluslararası konferansta 
terörle mücadelede başarılı olmanın ve bu konuda sonuca ulaşmanın bir önemli yolunun da ulus
lararası işbirliğinden geçtiğini ifade ediyor; evrensel değerleri göz önüne alarak teröre karşı ortak 
bir mücadele platformu oluşturulması gerektiğini söylüyor; bu surette, küresel barışa hizmet 
edileceğini belirtiyor. 

Değerli arkadaşlarım, yine son günlerde ülkemizin gündeminde yer alan Hizb-ut Tahrir ör
gütünün, gerek 2 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Fatih Camiinde gerekse 9 Eylül 2005 tarihinde Hacı 
Bayram Camiinde cuma namazı sonrası yaptığı eylemler vatandaşlarımızın tepkisini çekmiş ve 
mütedeyyin halkımız tarafından örgütün propagandasına itibar edilmemiştir. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hükümetin tepkisini çekmedi ama!.. 
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A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Onların dikkatini çekmemiş demek ki!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Güvenlik güçlerimiz, eldeki bilgi ve 

belgelerden yola çıkarak, her iki yerdeki eyleme katılan 53 kişiyi yakalamış ve bunlardan 33 kişi, 
çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır. Yine, aynı örgüte yönelik, muhtelif şehirlerimizde 
düzenlenen operasyonlarda toplam 8 kişi yakalanmış ve bunlardan 2'si, çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, toplumun bütün kesimlerini, Edirne'den Ardahan'a, ülkenin tüm böl
gelerini aynı vatandaşlık bağıyla kuşatan bir anlayış içerisinde, hangi etnik kökenden olursa olsun, 
kendisini, al bayrağımız altında ve misakımillî sınırları içerisinde bu ülkenin şerefli bir bireyi olarak 
gören tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Bu ülke vatandaşlarının özgür ve güvenli bir şekilde 
yaşamaları için, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği üzere, ne güvenlik adına özgürlüklerden taviz 
verdik ne de özgürlükler adına güvenliğimizi ihmal ettik. 

Avrupa Birliği sürecinde, Türkiye, sorunlarını, ancak demokratik teamüller ile evrensel hak ve 
özgürlükler temelinde üretilen çözümlerle aşacaktır. Doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki prob
lemlere, istismar ve polemiğin bir aracı haline getirilmeden çözüm üretilmesi gerektiği inancın
dayız. Dolayısıyla, üretilecek siyasî, ekonomik ve kültürel politikaların, toplumun aidiyet hissini bir 
bütün olarak güçlendirmesi ve bu aidiyet hissini pekiştirecek tarihî, dinî, kültürel ve coğrafî unsur
ları desteklemesi gerekmektedir ve herkese de bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi inanca sahip olursa olsun, al bay
rağımıza sahip çıkan ve bu uğurda canını feda etmekte tereddüt göstermeyen Türkiye Cum
huriyetinin tüm vatandaşları bu milletin aslî unsurlarıdır. 

Bölücü terör örgütünün bütün çabalarına rağmen vatandaşlarımız arasında yeterli desteği 
bulamaması vatandaşlarımızın ortak aidiyet hissinden kaynaklanmaktadır. Tarihî birikimiyle des
teklenen bu aidiyet hissinin hiçbir güç tarafından zaafa uğratılmayacağı, bilinen bir gerçektir. 
Tarihimiz bu konuda Türk Milletinin sabrını denemeye çalışanlara verilen derslerle doludur. Türk 
Milletini kötü emellerine alet etmek isteyenler, hainler tarihin karanlık sayfalarına gömüleceklerdir. 

Geçmişte yaşanan bunca sıkıntıya rağmen büyük bir devlet olarak bu ülkeyi kuranların bize 
miras bıraktığı temel prensipler ve cumhuriyet ilkesi, anayasal düzen dahilinde her sorunu daha çok 
demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğimizden kimsenin endişesi ol
masın. Bir kez daha herkesin bilmesini istiyorum ki, kaynağı ne olursa olsun, vatandaşlarımızın 
huzurunu bozan her türlü olumsuzluğa, yasadışı davranışlara karşı tavizsiz bir mücadeleyi sürdür
mekteyiz, bundan sonra da sürdüreceğimizden hiç kimsenin endişesi olmaması gerekir. 

Laik cumhuriyetimize, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve ülkemizin 
bölünmez bütünlüğüne yönelik eylemlerin sonuca ulaşması mümkün değil ve mümkün de ol
mayacaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Tüm güvenlik güçlerimize, bu vesileyle, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı da huzur
larınızda teşekkür ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve al bayrağımız uğruna 
canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum; onların 
geride bıraktığı tüm yakınlarının kardeşlerimiz ve evlatlarımız olduğu bilinciyle gazilerimize de ay
nı duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, konuşmasını yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Millet

vekili Sayın Deniz Baykal'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Baykal'ın hem Grup adına hem de önerge sahipleri adına konuşma talebini de tekrar

lamış olayım. 
Sayın Baykal, buyurun efendim. 
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CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantısı çerçevesinde Türkiye'de terör sorununun yeni bir 
aşamaya gelmiş olması gerçeğini değerlendirmek ve terör konusundaki gelişmelerin Türkiye'yi kar
şı karşıya bıraktığı sorunlar, sıkıntılar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin düşüncelerini, 
değerlendirmelerini almak ve Türkiye'nin terör konusunda sağlam bir anlayışla tutarlı bir tavır içine 
girmesini sağlamak istedik. Bu amaçla bir olağanüstü toplantı ve terör konusunda bir genel görüşme 
önergesi verdik. Bu önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda böyle bir toplantı 
sahnesine kavuşması, maalesef, hiç kolay olmadı. Bu girişimin iktidar tarafından olumsuz karşılan
mış olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Terör konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi platfor
munda ele alınıp konuşulması, öyle anlaşılıyor ki, hükümetimizi mutlu etmiyor. Bu girişimden kuş
ku duydular, kaygı duydular, bunu engellemeye çalıştılar ve çok hüzün verici, çok acıklı bir man
zarayla karşı karşıya kaldık; Genel Kurulun bu toplantıyı sağlayacak bir katılımı ortaya çıkarmaması 
için, ne yazık ki, iktidar grubu elinden gelen tüm çabayı sergiledi. İktidarın bu gayretine rağmen, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içinde yer alan bütün milletvekilleri, muhalefete mensup, bağımsız mil
letvekilleri, yüksek bir sorumluluk duygusu ve vatanseverlik sergileyerek, kendi aralarında akla 
gelebilecek tartışmaları, çekişmeleri bir tarafa bırakarak ve bir milletvekili olmanın sorumluluğunun 
idraki, bilinci içinde bu toplantıyı mümkün kıldılar. Bu toplantının gerçekleşmesine katkı veren 
bütün milletvekillerine, içten, yürekten şükranlarımı sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar) ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, bu konuları, ülkemizin bu en önemli konusunu konuşma fırsatından 
mahrum bırakmak için, bunu önleme çabası içine giren iktidarı da kınıyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) Hiçbir gerekçe, ortaya atılan uydurma değerlendirmelerin hiçbirisi, bu ortamda Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bu konuşmasını engellemeyi haklı kılacak en küçük bir geçerlilik taşımaz. 
Söylenen sözlerin hepsi gülünçtür, anlamsızdır. Neymiş, 3 Ekim Avrupa Birliği toplantısı öncesinde 
bu yanlış olurmuş, niye yanlış olurmuş; 3 Ekim tarihinde Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelerek 
Türkiye'yi konuşurken, Türkiye'de yaşanan terör olaylarından habersiz mi olacaklar?! Türkiye'deki 
terör olaylarını onlar bilmiyorlar mı?! Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu önemseyip, cid
dî bir siyasî, sivil, demokratik, anayasal irade ortaya koyarak, iktidarıyla, muhalefetiyle bu konuya 
yönelmiş olduğunun ortaya çıkması, Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde yer alma mücadelesine niye 
bir engel olsun?! Yani, Türkiye, terör konusunu konuşmak için Avrupa Birliğinden icazet almak 
zorunda mıdır?! (CHP sıralarından alkışlar) Avrupa Birliğinden onay alarak mı bu konuyu 
konuşacağız?! Yani, Avrupa Birliği ne der kaygısıyla bu konuyu konuşmaktan kaçınmak hangi ac-
ziyet duygusunun, hangi eziklik duygusunun ifadesidir?! (CHP sıralarından alkışlar) 

İşin temeli doğru değil; samimiyet yok, terör konusunu konuşma konusunda samimî bir irade 
yok, bunu kamufle etmek için ortaya atılan geçersiz sözler var ve o sözler sizi yeni yeni sıkıntılar
la karşı karşıya bırakıyorlar. Yazıktır! Türkiye, bu ortamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi zeminin
de bu konuyu konuşmayacak da ne yapacak?! Ne yapacak?! 

Yani, siz buraya geldiniz, şimdi, bakın, konuşacağız, burada, genel görüşme açılsın mı açıl
masın mı oylaması yapacağız. Bunu konuşmak ne demektir; bunu açmak demektir. Açacak mıyız 
bunu, konuşalım diyebilecek miyiz? Hayır, gerek yok, konuşmayalım diyeceğiz. Söke söke elde 
edebildiğimiz tek imkân, sizi bu toplantıya istemediğiniz halde katılmak zorunda bırakmak ve 
buradaki usul imkânlarını kullanarak, Anamuhalefet Partisi dışındaki muhalefet partilerinin değer
li genel başkanının, sözcüsünün düşüncelerini ifade etmesine bir fırsat yaratmak. Bu fırsatı dahi çok 
görüyor bazı arkadaşlarımız. Usul açısından bunu konuşmaya hakkınız yok... Bırakın konuşsunlar, 
ne sakıncası var bunları konuşmanın?! (CHP sıralarından alkışlar) Ne konuşuluyor; bunların 
konuşulmasını önlemenin kime ne yaran var?! Hangi usul maddesinin arkasına saklanarak bu 
konuşmaları önlemeye çalışıyorsunuz?! 

Bakın, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu konuşsun mu konuş
masın mı çekişmesini, tartışmasını yaşarken, bugün, biraz önce, Hakkâri İlimizin Şemdinli İlçesin-
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de Çatalağzı Köyünde muhtarı PKK'lılar kaçırdılar. İçişleri Bakanımız bize bu konuda başarılarının 
hikâyesini anlatırken bize gelen en son yeni haber bu. 

Değerli arkadaşlarım... 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Hikâye değil, gerçek. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Siz, bir ara, bu gereksiz laf atmalardan vazgeçmiştiniz. Sizin 

bir süre daha vazgeçmenizi sağlamak için ne yapmam gerekiyor?.. 
MUHARREM KARSLI (İstanbul) - Laf atan kim?.. O taraf... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye'de yaşanan terörün bir 

yeni döneme girdiği açıktır. Türkiye, 1983 yılında, bir terör tırmanışına tanık oldu; son yakın 
tarihimiz içinde söylüyorum. Bu, 1999 yılında, terör örgütünün başının tutuklanması ve İmralı'ya 
konulmasıyla noktalandı. 1999 yılından 2004 yılına, 2005 yılma kadar beş yıllık, altı yıllık bir 
sükûnet dönemi yaşandı. Şimdi, yeni bir terör sayfası açılmak üzere. Yeni, diğerinden daha farklı 
bir terör dönemine Türkiye çekilmek isteniyor. Bu yeni dönemin terör konusu biraz daha farklı bir 
şekilde gelişiyor. 

Eskiden, terör, güvenlik güçleri ile terör örgütü mensuplarının silahlı çatışması şeklinde ortaya 
çıkardı; Türkiye'nin güvenlik güçlerini acze uğratmak, başarısızlığa mahkûm etmek ve ülke coğraf
yası üzerinde yer yer etkinliği ortadan kaldırmak amacına yönelik bir strateji uygulanırdı. Bu uy
gulandı. Türkiye, bu stratejiye karşı büyük mücadele verdi; onbeş yıl boyunca, 30 000 evladını kay
betmeyi göze aldı, olağanüstü ekonomik güçlükleri göze aldı. Türkiye bu mücadeleyi verirken, dün
ya, maalesef, onu yalnız bırakmıştı, arkasında kimse yoktu, Türkiye tek başına bunu götürüyordu. 
Bu mücadeleyi, Türkiye, iyi kötü bir hukuk devleti ve demokrasi çerçevesi içinde veriyordu ve bu 
mücadele, çok ağır bir mücadele oldu, büyük bir mücadele oldu ve bu mücadeleyi devletin güven
lik güçleri başarıyla noktaladılar. Bu, çok önemli, yeni bir dönem ortaya çıkardı. 

İşte, o dönem, Türkiye'de, bu sorunların yepyeni bir anlayışla ele alınıp çözülmesi için bir fır
sat olarak değerlendirilebilirdi, değerlendirilmeliydi, yapılması gereken çok şey vardı. Büyük 
ekonomik atılımlar, büyük sosyal yaklaşımlar ve terör konusunun bir daha gündeme gelmemesini 
sağlayacak belli politikalara ihtiyaç vardı. Deşifre olmuş, ortaya çıkmış terör kuruluşunun siyasî 
parti olarak, yandaş olarak, kadro olarak tespit edilmesi ve tecrit edilmesi, etkisizleştirilmesi 
gerekiyordu. Toplumda, artık, onların dikkate alınmamasını sağlayacak önlemlerin alınması 
gerekiyordu. Teröre bulaşmış olan bütün unsurların siyasetin dışına itilmesi gerekiyordu; maalesef, 
bu olmadı. Tam tersine, bu iş tamamlandı teşhisinin getirdiği, belki, bir rahatlık anlayışı içinde, ger
çek bir yaklaşım içinde, yavaş yavaş toparlanma, yeniden şekillenme ve göz göre göre, Türkiye'nin 
gözü önünde, şiddeti de yine öngören ve yeni bir iddiayla, yeni bir taktikle, stratejiyle ortaya çıkan 
bir terör girişimiyle karşı karşıya gelmeye başladı. 

Bu terör girişiminin ana karakteri, terörü, devletin güvenlik güçleri ile teröristler arasındaki bir 
ikili çatışma olmaktan çıkarıp, devletin resmî güvenlik güçlerini aşan bir çerçeve içinde, toplumun 
çeşitli kesimlerinin, halkın, milletin bir biçimde bir parçası haline geldiği bir sürece dönüştürmek. 
Bu yeni aşamanın planı budur. "Olay, artık, güvenlik güçlerinin sorunu olmaktan çıksın, halk bir un
sur olsun, halkı sokalım -o yönde sokalım, bu yönde sokalım, karşı yönde sokalım, yandaş olarak 
sokalım- toplumsallaştıralım terörü, terörü halklaştıralım, terörü siyasallaştıralım; bir hukuk ihlali 
olmaktan çıkıp, halkın, toplumun belli kesimlerinin o tarafta, bu tarafta karşılıklı olarak yer aldığı 
bir kitlesel çatışma zeminine çekelim." Şimdi, bunun planlan uygulanıyor. Onun için, diyorlar ki 
"Karadeniz'e gideceğiz." Ne var Karadeniz'de, Karadeniz'e niye gideceksiniz? Karadeniz'de ciddî 
bir provokasyon olacak; orada, halk, toplum, bir şekilde, olayın parçası haline gelecek. "Gemlik'te 
miting yapacağız." Türkiye'nin her yerinden, taa sınır bölgelerinden otobüsler kalkıyor; otobüslerin 
üzerinde pankartlar, terör örgütünün bütün simgeleri, bütün sloganları, bütün fotoğrafları, terör ön
cüsünün ismi, her şey bezenmiş, döşenmiş; yüzlerce kilometre... Sayın İçişleri Bakanımızın gözü 
önünde her ilden kalkacak bunlar, Gemlik'e kadar gelecekler, Gemlik'te terör liderini toplumsallaş
tırmaya yönelik bir miting gerçekleştirecekler. 
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Yüzlerce kilometreyi bu örgütler bu şekilde kolayca geçebiliyor ve devlet bunu seyrediyor, 
güvenlik güçleri seyrediyor. Niçin seyrediyor; çünkü, kafalarında bunun yanlış olduğu konusunda 
verilmiş kesin bir hüküm yok. Terör ve siyaset ilişkisi onların kafalarında çözülmemiş. Bu, yanlış
tır; bu, yapılamaz denilemiyor. "Canım, demokrasinin gereği, onlar da bunu yapıversinler" anlayışı 
var. Böyle bir anlayış olamaz değerli arkadaşlar, böyle bir anlayış olamaz. Böyle bir anlayış varsa, 
siz, terörle mücadeleyi başarıya ulaştıramazsınız. Yanlıştır... 

Kanunun suç saydığı bir eylemi övmek için Terörle Mücadele Yasasına yeni hükümler ek
lemeye ihtiyaç yoktur, var olan hükümleri uygulasanız da bu olur. Terörü övmek, Türkiye'de şu an
da yasal mevzuata göre suç olmaya devam ediyor. Türkiye'nin sorunu, yeni yasa çıkarmadan önce, 
var olan yasaları uygulayacak bir siyasî iradenin iktidarda bulunup bulunmadığı sorunudur. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne yazık ki, bu hükümette bu iradeyi göremiyoruz; o iradeye 
yön verecek olan siyaset anlayışını da göremiyoruz. 

Niye yok hükümette bu irade; bunun yanlış olduğunu fark etmiş değiller; çünkü, kafaları 
karışık; demokrasinin içinde neyin yeri var, terörle mücadele neyi gerektirir bu ayırımları daha 
yapabilmiş değiller. 

Bakın, geçenlerde, Talabani bir Türk gazetecisine önemli bir açıklama yaptı, dedi ki: "Ben, 
sizin Başbakanınızla karşı karşıya geldim ve ona 'nasıl oluyor da sizin tutukladığınız terör ör
gütünün lideri bulunduğu yerden terör talimatı verebiliyor?! Bunu benim aklım almıyor' dedim" 
diyor Talabani, Türk gazeteciye "sizin Başbakanınız da buna 'ee, demokraside böyle şeyler olur' 
dedi" diyor. 

AHMET YAŞAR (Aksaray) - Yalan! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bir dakika... Konuşacağız... Konuşacağız... 
Şimdi, bu açıklama yapıldı. Bu açıklamadan üç gün sonra, Başbakanlık basın sözcüsü bir açık

lama yaptı. Bu açıklama, ne yazık ki, arkadaşımın söylediği "kesinlikle yalan" diyemiyor; ne diyor 
"Başbakan böyle bir sözü söylediğini hatırlamıyor" diyor. Hatırlamıyor... Talabani hatırlıyor, Baş
bakan hatırlamıyor. "Başbakanın hatırlamadığı bu konuşuma, acaba, unutmuş olabilir, o görüş
menin tutanağında var mı diye merak ettik, o tutanağı getirttik, inceledik, o tutanakta da göremedik" 
diyor. Bütün bunlar yapılan açıklamanın çerçevesi ve bunlarla, bizim, böyle bir sözün söylen
mediğine inanmamız arzu ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa, bu tip görüşmelerde söylenen her söz tutanağa aynen geçmez, 
tutanak bir teyp kaydı değildir; tutanak ayrıca yapılır, onun farklı bir çerçevesi vardır. Tutanakta ol
ması şart değil; bir. 

İki; Başbakanlık sözcüsü, bu açıklamayı, 2003 yılında Talabani'nin Başbakanla yaptığı görüş
meye dayalı olarak yapıyor. Halbuki, hepimiz biliyoruz ki, 2004 yılında da, Başbakan, Talabani'yle 
bir görüşme daha yaptı. Daha sonra bu haberi ortaya koyan gazeteci ve muhtemelen Talabani "2004 
yılındaki konuşmadan ne haber" demiş olabilir. 

Başbakandan ben şunu duymak isterdim, sözcüsünden değil, bizzat Başbakandan: Ne 
münasebet; ben, hiçbir kimseye, hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde böyle bir söz söy
lemedim, söylemem mümkün değildir; çünkü, öyle düşünmüyorum. Böyle bir şey söylenemedi. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, olayın altında yatan zihnî kargaşadır, zihnî dağınıklıktır. Neyin 
terör neyin terör olmadığı konusunda, maalesef, zihinler berrak değildir ve bu tablo Türkiye'de cid
dî yanılgılara yol açmıştır. 

Bakın, sizi teyiden söylüyorum; iyi niyetle, belki, bunu, demokrasi içinde olabilir diye düşün
müştür; ama, böyle bir yanılgı taşınamaz. 

Nitekim, Türkiye'nin saygın, en önemli, en büyük gazetesinin en etkili yazarı da "kutlarım Baş
bakanı, Batı'daki liderler bile bunu söyleyemez" dedi. O arkadaşımız da Türkiye'nin terörle 
mücadelesinin başarıya ulaşmasını isteyen bir insan, hiç kuşkum yok; iyi niyetli bir insan; ama, 
böyle söyledi. İşte, bu yanılgı var ya, Başbakanın zihnindeki bu yanılgı, Türkiye'nin kamuoyunu 
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yönlendirme -konumunda- imkânına sahip kurumlarının başındaki insanların kafasındaki bu yanıl
gı var ya, işte, terör konusunun altında yatan en büyük sorun budur ve ortadan kaldırılması gereken 
budur ve biz bunu kaldırmak istiyoruz; bunun için Meclisi toplantıya çağırdık; bunun için isterdim 
Başbakan burada olsun, benim bu sözlerimi Başbakan dinlesin, o bana cevap versin. (CHP sıraların
dan alkışlar) Başbakan yok. Niye yok?! 

Öncedendi, sonradandı... Değmez; değmez. Lütfen kendinizi yormayın; yormayın; yanlış. Tür
kiye'nin bundan daha önemli bir konusu olabilir mi; bundan daha ciddî konusu olabilir mi; bundan 
daha ciddî platformu olabilir mi bu konunun, Türkiye'nin konuşabileceği?! 

Değerli arkadaşlarım, biz, terörün, siyasî amaçlarla sıcak siyasete alet edilmemesi gerektiğini 
çok iyi biliyoruz; bu konuda hiçbir kuşkumuz yok. Terörün Türkiye problemi olduğunu biliyoruz. 
Bugün iktidar yarın muhalefettir, bugün muhalefet yarın iktidardır. Yine, terör sorunu, yarınki ik
tidarın da önüne gelir. Bütün bunları biliyoruz. Bütün bunları bilerek, ben, bir acımı, bir sıkıntımı 
anlatmaya çalışıyorum. Yanlış yapılıyor, yanlış yapılıyor! O yanlışı ifade etmeye çalışıyorum, onu 
düzeltmeye çalışıyorum. Türkiye adına düzeltmeye çalışıyorum. 

Bakın, Diyarbakır ziyareti, ondan önce yapılan açıklamalar, hepsi bu zihin karışıklığının 
ifadesiydi; yani, orada, sadece, şu kelime kullanıldı, bu kelime kullanıldı tartışması yapmıyoruz. 

Arkadaşlarımız bize cevaben diyorlar ki: "Siz de Kürt sorunu dediniz." Evet, dedik. Kürt 
sorunu denilmesine, bir zaman, belli bir içerikle, belli bir tanımla denilmiş olmasına kimsenin itiraz 
etmesi mümkün değildir. Biz, 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda bunu dedik. Niye dedik; çünkü, o 
zaman, bir insanın çıkıp "ben Kürt kökenliyim" demesi, Türkiye hukukuna göre mümkün değildi. 
Böyle bir problem vardı. İnsan, Kürtçe kaset çıkaramıyordu, kendi anadilini konuşamıyordu, 
anadilini çocuklarına öğretemiyordu, anadilinde kitap yayınlayamıyordu, gazete yayınlayamıyordu, 
televizyon yayını olamıyordu. Bu bir sorundu; insan haklan sorunuydu, demokrasi sorunuydu bu. 
Bireysel sorun. Her insanın kendi etnik kökeni olur, olacak; hepsi saygıdeğer ve onu açıkça söy
leyecek, kimse mahcup olmayacak ve devlet de komplekse girmeyecek, kaygıya girmeyecek, onun 
özgürce ifadesini doğal karşılayacak. 

İşte, bu sorundu, bizim söylediğimiz zaman, Kürt sorunu buydu ve o doğrultuda büyük atılım
lar yapıldı. Bizden önceki Meclis yaptı o atılımı, sizden önceki hükümetler yaptı, siz yaptınız, bu 
Meclis yaptı, muhalefet katkı verdi, hepimiz, birlikte, bu sorun çözülsün istedik ve bu sorun çok 
büyük ölçüde çözüldü. Hâlâ eksiği, gediği vardır, hâlâ noksanı vardır, uygulamaya tam geçmemiş
tir. Bütün bunları da halledelim. O anlamda bir sıkıntı söylüyorsa, onu da anlamaya hazırım. Ama, 
şimdi, önümüze getirilen Kürt sorunu o değil değerli arkadaşlarım. Eğer, bunu, Başbakan bilmiyor
sa, çok üzüntü vericidir. 

Şimdi, getirilen Kürt sorunu şu: "Bireysel hak ve özgürlüğün ötesinde, biz ayrıyız, biz ay
rıyız... Türkiye'nin hukuk sisteminde, Türkiye'nin devlet düzeninde, Türkiye'nin millet tarifinde, 
Türkiye'nin egemenlik anlayışında bir değişikliğe ihtiyaç var. Demokrasi diyorsunuz, insan haklan 
diyorsunuz, artık, bunu vereceksiniz" demeye başladı birileri. "Egemenlik anlayışı değişsin..." 
Burada ne yazıyor: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" Hangi millettir bu, hangi millettir bu; 
bu, Türk Milletidir. Türk Milletinin içinde birbirinden farklı etnik kimliklere sahip olan insanlar yok 
mudur; elbette vardır, elbette olacak. Gürcüsü var, Çerkezi var, Arabi var, Arnavudu var, Kürdü var, 
hepsi var. Elbette, olacak; ama, bunların hepsi, ben bu milletin Gürcüsüyüm, ben bu milletin Çer-
keziyim, ben bu milletin Arnavuduyum, ben bu milletin Arabıyım, ben bu milletin Kurduyum diyor. 
(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye'de yaşayan insanların ezici çoğunluğu böyle 
söylüyor, Kürt kökenli insanlarımızın ezici çoğunluğu böyle düşünüyor, böyle söylüyor. Bunu 
biliyorum. Şimdi bununla niye oynamak istiyor birileri?! Niye bunu bozacağız, niye "biz aynyız" 
diyeceğiz?! 

Değerli arkadaşlanm, demokrasi, insan hakları birey bazında herkes için en iyi şekilde sağlan
malıdır, eksik, gedik varsa tamamlanmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinin bizden bu açıdan daha ileri 
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olmasını kabul etmiyorum. En ileri ülkelerde var olan insan hak ve özgürlükleri Türkiye'de de ay
nen getirilsin uygulansın, vatandaşa uygulansın. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti, bir ırklar cumhuriyeti değildir, ırk cumhuriyeti de 
değildir; tek bir ırkın cumhuriyeti de değildir, ırklar konfederasyonu da değildir; mezhepler cum
huriyeti de değildir, inanç cumhuriyeti de değildir, aşiretler cumhuriyeti de değildir; vatandaşlar 
cumhuriyetidir Türkiye, vatandaşlar cumhuriyeti. (CHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin tapusu hiçbir etnisitenin elinde değildir. Türkiye'nin tapusu yetmiş milyonun elin
dedir. Yetmiş milyon hep birlikte Türkiye'nin sahibiyiz, eşit olarak sahibiyiz. 

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sayın Genel Başkan, biz de aynı şeyleri söylüyoruz. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ayrıca konuşuruz sizinle. Müsaade edin, ben anlatayım. 
Şimdi önümüze getirilen sorun, şimdi "Kürt sorunu" denilen, demokrasinin gereği, şimdi bir 

etnik kimliği bir ayrı kategori olarak kabul edip, esas alıp onu muhatap alarak, onunla temas 
kurarak, onu rahatlatarak, ferahlatarak Türkiye'de bir çözüm sağlama arayışı... Çözüm... Neymiş o 
çözüm?! Çözüm ne biliyor musunuz; çözüm, Anayasa, çözüm bu; çözüm, Türkiye'nin tarihi, 
bugüne kadar ortaya koyduğu bütünlük. Onu değiştirmeye kalkmak çözüm değil. Bunu düzeltiriz, 
gelin birlikte bakarız demek... Arkadaşlarım söylediler; Anavatan Partisinin Genel Başkanı 
"demokratik cumhuriyet ibaresini burada, gelsin, bir daha söyleyemez" diyor. Niye söyleyemez?! 
Oradaki "cumhuriyetin demokratik olması" vatandaşların demokratikleşmesi anlamında değil, cum
huriyetin içerisinde yer alan belli bir etnik kimliğin de cumhuriyetin muhatabı ve bir parçası olarak 
tarif edilmesi niteliğinde, anlamında. Şimdi, Başbakan buna fırsat verdi, buna cesaret verdi, bu an
layış ortaya çıktı. 

"Niye daha önce, temmuzda toplamadınız" dedi. Bu iş temmuzda olmadı; bu iş, ağustosta, 
Sayın Başbakanın bu meşhur çalışmaları yapmasından sonra patladı. 17 yerde 20'den fazla büyük 
toplumsal olay yaşandı Türkiye'de, halk ortaya çıkmaya başladı; Bozüyük öyle ortaya çıktı, Maçka 
öyle ortaya çıktı, bu ortam yarattı bunu. Yanlış olan bu, önlenmesi gereken bu; bunu anlatmaya 
çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, iki gün önce Fransız Televizyonu Türkiye'yi güya methediyor. 
Türkiye'ye düşmanca bir anlayış içerisinde olmadığı anlaşılıyor. Bizim Kültür Bakanlığı da büyük 
katkı vermiş, destek vermiş, Kültür Bakanlığının katkısıyla yapıyor. Türkiye'nin yansı Kürdistan 
diye koparılmış, ayrılmış. Bu ne bu?!. Bu, terörü olağanlaştırmak, terörü meşrulaştırmak, terörün 
amacını olağanlaştırmak, terörün amacını meşrulaştırmak. 

Şimdi, buna, bilerek bilmeyerek alet olanlar var, katkı verenler var; Türkiye siyaseti böyle 
gidiyor. 

Şimdi, terör örgütüyle doğrudan bağlantılı yığınla insan var Türkiye'de. İstanbul'da bir toplan
tı oluyor, 5 000 kişi katılıyor. O 5 000 kişi, kim bunlar?! Ellerindeki pankartlar belli, söylenilenler 
belli, anlayış belli... Yani, Türkiye o 5 000 kişiyi belirleyemiyor mu?! Bu, bir gün oluyor, iki gün 
oluyor, üç gün oluyor, boyuna oluyor... Bir olay oluyor, arkasından dükkânlar, vitrinler taşlanıyor, 
bankamatikler perişan ediliyor, arabalar tahrip ediliyor, bombalar patlıyor, bitiyor. Sonra?.. Sonrası 
yok; bekliyoruz ikinci bir defa daha olsun diye. Nasıl oluyor bu, bu nasıl oluyor?!. 

Yani, Sayın İçişleri Bakanı bize büyük başarılarını anlatıyor; ama, Türkiye'nin gözü önünde 
bunlar yaşanıyor; Türkiye'nin gözü önünde, devletin bir parçası haline dönüşmüş yetkili kişiler yurt 
dışına çıkıyorlar, Avrupa Birliğine, demin anlattığım felsefeyi ince ifadelerle talep eden dilekçeler 
veriyorlar. Bu da mı kanuna uygun?! 

Sayın İçişleri Bakanı "inceleme" yaptırıyor bu konuda, soruşturma açtı Sayın Bakan, acaba bu 
olur mu, olmaz mı?.. Soruşturun bakalım, daha ne kadar soruşturacaksınız. Metin ortada, neyi 
soruşturacaksınız! Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir irade yok, bir refleks yok, bu meseleyi kav
ramadı bu hükümet ve sorun buradan kaynaklanıyor. 
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Şimdi, yeni bir aşamaya gelindi, bu aşamanın kendine göre olanakları var. Türkiye'nin dünya 
çapında ilişkileri var, yurt dışıyla ilişkilerimiz var. Bugün karşılaştığımız terör konusunun arkasın
da en önemli unsurların başında bu uluslararası ilişkiler geliyor. Irak sorunu... Kara Kuvvetleri 
Komutanı taa aylar önce, altı aydan, belki, fazla süre geçti, "C-4 trafiği başladı" dedi. "C-4 trafiği 
başladı..." C-4'ü Türkiye bilmiyordu; daha sonra öğrendik ne olduğunu, acı bir biçimde. Nereden 
geldiği belli... Ölüm timleri geliyor, nereden geldiği belli ve Türkiye'nin her yerinde bunlar rahat
ça hareket yapar, eylem yapar bir noktaya geldiler ve halkı birbirine düşürmenin planlarını, 
projelerini uyguluyorlar. Buna karşı etkin bir önlem alınabiliyor mu?! Gerekli ciddî bir tavır ser
gilenebiliyor mu?! 

Bakın, üç gün önce, bu terör örgütüne mensup olan birisi bir çatışmada öldü. Onun cenazesi 
kaldırılacak Doğubeyazıt'ta. Terör örgütü çıktı piyasaya. Nerede çıkıyor; dağda değil, Kandil'de 
değil, Doğubeyazıt'ta çıkıyor. Çıktı ve bütün esnafa dedi ki "kapatın kepenkleri." Esnaf direndi, 
kapatmadı "niye kapatacağım" dedi. Bakın bu çok önemli bir olay. En önemli olay bu işte. Ağ-
n'daki, Doğubeyazıt'taki vatandaş, esnaf, bu terör örgütünün baskısına, tehdidine karşı "ne 
münasebet, kapatmayacağım" diyor, bu, en büyük destek, değerlendirilmesi, sahip çıkılması 
gereken olay; ama, devletin güvenlik güçleri gene yok ortalıkta, seyrediyorlar, Çünkü, müdahale 
edersek olay büyür diye korkuyorlar. Bu da bir mülahaza; müdahale etmeyerek olayı büyütmemek; 
ama, bu arada ne oluyor; devletin güvenlik güçleri yok, terör örgütü bunlara baskı yapıyor, tehdit 
ediyor, bir kısmı kapatmıyor, bir kısmı kapatıyor ve bir terörist anlı şanlı bir büyük toplumsal kah
raman gibi sahiplenilerek büyük bir cenaze töreniyle kaldırılıyor. 

Şimdi, bu böyle devam ederse, siz, Doğubeyazıt'taki o esnaf kardeşimin "teröre hayır" diyen, 
kepengini indirmeyen, kapatmayan o esnaf kardeşimin, böyle devam edeceğine güvence verebilir 
misiniz? Buradaki bütün mesele budur. Bakın, devlet, eğer etkinliğini sergilemezse, gerekeni yap
mazsa, duruma hâkim olmazsa, hukuku, kanunu işletmezse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baykal, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
DENİZ BAYKAL (Devamla)... terör örgütünün mensuplarına meydanı boş bırakırsa, bir süre 

sonra, bu olay kayboldu, ortadan kalktı deme imkânı bulunamaz hale gelir. Çok önemli, çok ciddî 
bir yanlışın bu şekilde yapılıyor olmasından kaygı duyuyorum. Aynı yanlış, işte, dediğim gibi, 
Bozüyük'e giderken herkesin gözü önünde geçiyor, herkesin gözü önünde ve kimsenin kılı kıpır
damıyor. Yanlış olduğunu kavramadı daha bizim ülkeyi yönetenler. Onun çok tehlikeli olduğunu, 
onun doğrudan doğruya terör eylemi olduğunu anlamadılar. Birisi gider C-4'ü patlatır, birisi gider 
"helal olsun, iyi yapmış, elbette yapacak" der. Bunu diyen ile onu yapan birbirinden ayrılamaz. 
Ayırdığınız zaman terörle mücadelede zaafa girmiş olursunuz. Bakın, şimdi İngiltere bunu 
konuşuyor. Terörü onurlandırma, şereflendirme kavramı; terörü methetme kavramı etrafında ciddî 
bir tablo var. Türkiye'de bu yasak değil mi? Var olan kanunlara göre, kanunun suç saydığı bir ey
lemi övmek suç değil mi? Bunlara karşı etkili tedbir alındığını söylemek mümkün mü? Geçiş
tiriliyor. Bakın, hükümetin politikası, görmezlikten gelme politikası. Yani, bir şey yokmuş gibi yap
ma politikası. Bazen bu doğru bir politika olabilir; ama, artık, Türkiye o noktayı aştı. 

Bakın, birkaç gün önce 6 askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin her yerinde onlarla ilgili cenaze 
törenleri yapılıyor. O cenaze törenlerine, insanlar, vatandaşlar, köyde, kasabada katılıyor; yani, 
bunu örtbas etmek imkânı var mı?! Bu, ülkenin bir gerçeği değil mi?! Görmezlikten gelerek, yok 
sayarak bunu halledemezsiniz. 

Bakın, bu Meclis toplantısının engellenmek isteniyor olması dahi bu konuyu konuşturmamayı, 
yok saymayı, geçiştirmeyi politika olarak kabul etme anlayışının uygulaması; böyle, sonuca ulaşıl
mak isteniyor. Bu olay konuşulacak, olay ortaya atılacak ve herkes ne biliyorsa söyleyecek, gerçek
ler öyle ortaya çıkacak. 
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Değerli arkadaşlarım, önemli bir terör tehdidi yükselişiyle karşı karşıyayız; yeni bir terör 
niteliği var. Bu ortamda, Türkiye'de, iktidarda bir zihnî kargaşa var; ne yapılması gerektiği belli 
değil. Yetki konusunda şu anda ortaya çıkan manzara da bunun bir yansıması. 

Şimdi, Sayın Başbakan Amerika'ya giderken "güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi lazım" dedi; 
yani "yeni bir yetkiye ihtiyaç var" dedi. Buna ihtiyaç yok diyen bakanlar var. Bir süre önce Başbakan 
da öyle demiyordu. Onu Amerika'ya giderken söyledi; şimdi, ne düşünüyor, onu, hâlâ bilmiyoruz. 

Türkiye'de il emniyet müdürleri ile bakanlar arasında, yetkimiz vardı, yoktu tartışması 
yapılıyor. 

Şimdi, bu, İstanbul'da Fatih Camiinin avlusunda yaşanan olay ne olayıdır?! Yani, bir hukuk 
problemi mi var ortada, ne var?! Neyi gösteriyor?! Olan ne; bir cuma günü, Fatih Camiinin av
lusuna, sanki, içeride o gün verilen hutbe geçersizmiş, gerçek cuma hutbesi veriliyormuş gibi bir 
eda içinde bir düzenleme yapılıyor; mikrofon kuruluyor -dikkatinizi çekerim, avluya mikrofon 
kuruluyor- küçücük çocuklardan, 6-7 yaşındaki başı sarılı kız çocuklardan tutunuz, kadınlar, erkek
ler, yüzlerce insan orada, o mikrofonun etrafında toplanıyor. Sivil bir güvenlik gücü izlenimi için
de birileri geliyor, orada tertibat alıyor ve bu örgütün lideri olduğunu ifade eden kişi hutbesini 
veriyor, tebligatını yapıyor, Atatürk'ü karalıyor, en büyük hakaretleri yapıyor, cumhuriyete en 
büyük hakaretleri yapıyor, devletin güvenlik güçleri biraz ileride orada duruyor, orada duruyor dev
letin güvenlik güçleri ve 24 sayfalık bir metni okuyor. Bir saati aşkın bir süre, mikrofon önünde bu 
hakaretleri, bu küfürleri ifade ediyor. Ondan sonra toplanıyor her şey, takım kuruluyor ve güvenlik 
güçlerinin yanında, onlara selam vererek dışarı çıkıyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yani, böyle bir şey niçin olabiliyor, nasıl olabiliyor?! Elinizi vic
danınıza koyunuz da söyleyiniz, şimdi size soruyorum: Eğer, bugünkü iktidar, AKP İktidarı üç yıl
dır işbaşında olmasaydı, Fatih Camiinin avlusunda böyle bir olay olabilir miydi? (CHP sıralarından 
alkışlar, AK Parti sıralarından gürültüler) 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Hiç ilgisi yok! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, provokasyon... Peki. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İşte, bunu dedirtmek için yapıyorlar zaten... 
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Öğretmenleri döverken... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Peki, peki, provokasyon... Bir hafta sonra, Başbakanın 

gideceğini bildikleri bir camie -Hacıbayram Camiine, Ankara'da- bunu bilerek ve devlete meydan 
okurcasına, yine, oraya gelip, orada aynı olayları tekrar etmenin... Eğer, bir provokasyon ise, der
hal bu provokasyonun arkasında kimlerin olduğu, kimlerin yaptığı derhal ortaya konmalıdır. Hâlâ, 
olayın başı, eli kolu serbest dolaşıyor... Nerede tutuklandı, tutuklanmadı, tutuklananlar var tabiî. 
Orada birileri tutuklandı; ama, olayın başı tutuklanmadı hâlâ. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Nasıl elini kolunu sallayarak... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tutuklanabilir de, tutuklanabilir de; ama, 

şimdi, şu sorular cevap bekliyor: Bu nasıl olabilmiştir; bir. İki; bu olay olurken, devletin güvenlik 
güçleri niçin hiçbir refleks harekete geçirememişlerdir?! Niçin refleks harekete geçmemiştir, niçin 
donmuş kalmışlardır?! Ee, bu yeni dönem böyle olacak herhalde, yavaş yavaş bunlar konuşulacak 
diye mi düşünmüşlerdir acaba?! Yani, vahim olan bu değil mi; bu netliğin olmaması, bu kafa 
karışıklığı değil mi?! 

Sayın Başbakana soruyorlar uçakta "polis müdahale etmedi, ne diyorsunuz" diyorlar "etmeliy
di" diyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Başbakan, gerçekten çok teşekkür ederim; yani, demek ki "et
memeliydi" deme tehlikesi de ortaya çıkabilir; "etmeliydi" demiş, orada bitti iş. O etmeyen polis, 
Başbakan aslında, Başbakanın uzantısı, icra, idare, hükümet!.. (CHP sıralarından alkışlar) "Etmeliy
di..." Gözlemci mi Başbakan, gözlemci mi; maç seyircisi mi?! 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - 4 üncü hâkem! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Evet, 4 üncü hâkem mi, saha müşahidi mi, nedir; yani, neye 

yarar Başbakan?! Gol oldu olmadı, oynandı oynanmadı der gibi "etmeliydi..." Bitti. Böyle bir şey 
olur mu?! Bu, vahim bir tablodur. 
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Bakınız, değerli arkadaşlarım, siz düşünün diye bunları söylüyorum. 
AHMET YENÎ (Samsun) - Daha ciddî konuşun, daha ciddî! (CHP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Senden mi öğrenecek ciddiyeti?! 
AHMET YENİ (Samsun) - Genel Başkan hakkında konuşuyor! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Senden mi öğrenecek?! 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Açıkça konuşacak tabiî. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, birkaç gün önce, Türkiye-Av-

rupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı, dedi ki: "Bu 
Atatürk resimleri Türkiye'de inmelidir artık." Söyleyen ciddî bir insan, ciddî bir insan söylüyor: "Bu 
Atatürk resimleri indirilmelidir. Güneydoğu Anadolu'da özerklik verilmelidir." Bunları onlar söy
lüyorlar ve aynı insan "bu CHP'nin politikalarına tepki duyuyoruz, AKP'yi de uygulamaları 
dolayısıyla kutlarız" diyor; aynı insan diyor. Bunu, düşünün diye söylüyorum; bunu, bir değerlen
dirmesini yapın diye söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, herkesin şunu çok iyi bilmesini istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti, bütün 
insanlarımızın, hangi kökten, kökenden gelirlerse gelsinler, bütün insanlarımızın eşit statüde bir 
parçası oldukları bir bütündür ve bunu, bu şekilde korumak, yaşatmak, hepimizin boynunun bor
cudur; bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi ayrıştırma, bölme hesaplarının hiç kimseye yararı yok
tur; bu, bir çıkmaz sokaktır; buradan hiçbir yere varılması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte de bunlar hep denenmiştir; ilk defa olmuyor. Dikkat edin, 
tümünde de yabancı parmağı vardır. Tümünde de yabancı parmağı vardır. Şimdi, Türkiye'de, bir 
bölünme yaratılmak isteniyor, bir parçalanma yaratılmak isteniyor. Ne olacak?.. Etnik kimliğe göre 
aynşacağız... Nasıl ayrışacağız; biz kaynaşmışız, et kemik, et tırnak olmuşuz; ailenin içinde bir 
aradayız, ailenin içinde, karı koca, çoluk çocuk hep beraberiz. Nasıl ayrılacağız; işyerinde 
beraberiz, partide beraberiz, Mecliste beraberiz, Türkiye'nin her yerinde beraberiz. Nasıl ayrış
tırılacak bu?! Niçin ayrıştırılacak?! Ayrıştırılacak da, bu, kime, ne yarar getirecek?! Nasıl ayrış
tıracağız bunu?.. Gerekirse on yıllar boyunca kan akıtacağız, zaafları kullanacağız, iktidar zaaflarını 
kullanacağız, millet zaaflarını kullanacağız, dış konjonktürü kullanacağız, fırsat kollayacağız, on 
yıllar boyunca, gerekirse kan akıtacağız ve bu ayrışmayı sağlayacağız... Değerli arkadaşlarım, bu 
mümkün değildir, bunun kimseye hiçbir yararı yoktur ve bu, başarısızlığa mahkûm olacak bir 
arayıştır. Bunun karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, herkesi uyaracak bir anlayışla, 
kararlılığımızı ifade etmek zorundayız. 

BAŞKAN - Sayın Baykal, konuşmanızı tamamlar mısınız lütfen. 
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından " 11 dakika geçti" sesleri) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İçişleri Bakanı da... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Evet, ben tamamlarım da, bu konu bitmez. Bu konu bitmez... 

Bu konuyu ben bitirecek değilim tabiî; ama, bu konunun bitmesini istiyorsanız, bu konunun 
konuşulmasından korkmayın. (AK Parti sıralarından "korkmuyoruz" sesleri) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Korktuğunuz kesin... Niye gelmediniz toplantıya o zaman?!. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, teknik bir arıza var diye söyleyin de, belli olsun... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Evet, evet, anlaşılıyor, ampulün enerjisi bitmiş artık! (CHP 

sıralarından alkışlar) Türkiye'yi daha büyük karanlıklardan korumak hepimizin görevi. 
Hepinize teşekkür ediyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, 

ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.48 
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İKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 18.02 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI(İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Genel görüşmenin öngörüşmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
L- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 

Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Sam
sun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin 
sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/23) (Devam) 

BAŞKAN - Hükümet yerinde. 
AK Parti Grubu adma, Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz'a söz vermeden önce, Sayın 

Bakanın bir iki konuda, rakamlarla ilgili açıklaması olacak. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

müsaade ederseniz, bu Hizb-ut Tahrir Örgütüyle ilgili birkaç rakam da vermek istiyorum. 
Bu örgütün lideri olduğu söylenen Yılmaz Çelik hakkında sürekli takip ve operasyonlar düzen

lenmiş, 23 Mayıs tarihinde Ankara İlinde gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında bu tutuklanmış 
ve 2003 yılı ağustos ayında tahliye edilmiş. Daha sonra, 2005 Mart ayında planlı bir istihbarat 
operasyonu kapsamında yine tutuklanmış, 2005 Haziran ayında da tutuksuz yargılanmıştır. 

Şimdi, bakın, 2000 ile 2002 yılları arasında bu örgüte yönelik 31 operasyon yapılmış, 253 şahıs 
gözaltına alınmış, 127 şahıs da tutuklanmıştır. Bizim Hükümetimiz döneminde, Hükümetlerimiz 
döneminde; yani, 2003 yılından günümüze kadar ise tam 2 misli, 63 operasyon yapılmış, 468 şahıs 
yakalanarak gözaltına alınmış ve 192 kişi tutuklanmıştır. 

Biraz önce kürsüden de ifade ettiğim gibi, İstanbul Fatih Camiindeki ve Ankara Hacı Bayram 
Camiindeki olaylara karışanlardan 53 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 33 kişi de tutuklanmıştır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Elebaşı da tutuklandı mı Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Takip ediliyor; o da tutuklanacak. 

Yakın, o da yakın, tutuklanacak. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Şu anda nerede? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Bakın, daha evvel iki defa bu 

yakalanmıştır, tutuklanmıştır. İki operasyon yapılmıştır... 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Şu anda nerede? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - İki defa. Bir 2003 yılında, bir de 2005 

Haziranında. Takip ediliyor, yakalanacak, hiç endişeniz olmasın. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yakalayacaksınız!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Bakın, değerli arkadaşlarım, bu 4 Ey

lül günü Gemlik'le ilgili hiçbir şey yapılmadı denildi. Biz, o gün aldığımız önlemler neticesi, yol 
güzergâhından Gemlik'e gitmek üzere illerinden hareket edenlerle ilgili -ki, birçoğu ilinde, kendi 

- 1 0 8 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0 : 2 

ilinde yapılan kontrollerde birtakım eksikliklerden dolayı hareket ettirilmemiştir- bütün güzergâh
larda o gün yapılan kontrollerde, suç unsuru bulunan veya suç işleyen kişilerden 235 şahıs gözal
tına alınmıştır. Düzenlenen tahkikat evrakıyla sevk edildikleri adlî makamlarca da 36 şahıs tutuk
lanmıştır, işlem yapılmıştır. 

Ben bilgilerinize arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oraya nasıl ulaştılar Sayın Bakanım? 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili, Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SALÎH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlanm; hepinizi, en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu terör konulu genel görüşme istemi nedeniyle, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmış bulunuyor ve gündem gereği de, genel görüşmenin 
öngörüşmesi konuşmaları yapılıyor. Son konuşmacı olarak da ben, AK Parti Grubunun görüşlerini 
ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerimin başında, terör olaylarında kaybettiğimiz şehitleri rahmetle, minnetle anıyor, 
ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Bu mücadelede, başta güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere, hepimiz millet olarak çok çektik, 
çok şey kaybettik, çok gözyaşı döküldü, gencecik insanlarımız uzuvlarını kaybetti, aileler dağıldı, 
ocaklar söndü; ama, asla metanetimizi kaybetmedik. Vatan evlatlarının bu fedakârlıkları karşısında 
saygı duymamak mümkün değildir. Halen mevcut olan bu ruh hiçbir zaman kaybolmayacak, bu kut
lu yurdumuz, milletimizle birlikte ilelebet payidar olacaktır. 

Bu vesileyle Gaziler Günümüzü de -bugüne rastlamış olması hasebiyle- kutluyorum, 
gazilerimizi, AK Parti Grubu adına, saygıyla, sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Bütün bunlara bakıldığında, terörün nasıl bir insanlık suçu olduğu kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Devletimiz, mülkî amirlerimiz, kolluk kuvvetleri, korucuları ve yargısıyla tam bir koor
dinasyon içinde, terör ve ülke huzurunu bozacak her türlü asayişsizliğe karşı, yetkililerimiz görev
lerinin başındadır. Hiçbir kanunsuzluğa, hiçbir provokasyona müsaade edilmeyeceği de, herkes 
tarafından açık ve net olarak bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyetinin birliği ve bölünmez bütünlüğü 
için canlan pahasına mücadele eden asker, polis, jandarma, bütün güvenlik güçlerimizin, mülkî 
amirlerimizin, korucularımızın, kamu görevlilerimizin yanındayız; onlarla biriz, beraberiz, onların 
başarılı olması için en büyük dileğimiz, destek ise görevimizdir. Dolayısıyla, buradaki yapılan her 
konuşmanın, onların motivasyonlanyla, görev alanlarıyla, çekmiş oldukları sıkıntılarıyla çok yakın
dan alakadar olduğunu unutmadan, onları uygulamacı olarak zor durumda bırakmak ve itham et
mekten de çekinmeliyiz. Bu dikkati, zaman zaman, üzülerek söyleyelim ki, bu kürsüyü kullananlar 
unutabiliyorlar. 

Bir hususu özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Meclisimizin çalışmalara başlaması 
hususunda, sayın sözcülerin, Sayın Genel Başkanın, biraz da amacını aşan değerlendirmeleri oldu. 
Bu değerlendirmeler, âdeta, gülünç ve anlamsız gerekçelerle ve benzeri cümlelerle de ifade edil
meye kalkıldı. Açıkçası, şunu söylemek istiyorum: Evet, biz, terör konusunu çok önemsiyoruz, 
önemine binaen de, elbette, her zaman konuşulmasında, bu alanda verilecek katkılar hususunda da 
açık olduğumuzu, ister aydın olsun ister siyasetçi olsun ister akademisyen olsun, kim olursa olsun, 
değil mi ki terör konusunda en ufacık bir katkı verecek, ona sonuna kadar açığız. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, Mecliste asla!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bir hatırlatma yapmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlar... 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Meclisin toplanmaması için elinden geleni yapıyorsun, ondan 
sonra da... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, üç yıldır bu Mecliste beraber çalışıyoruz. 
Şimdi, kamuoyunun huzurunda bir hususu da açık bir dille ifade etmek istiyorum. Değerli Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve yöneticileri başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden, bugüne kadar, Meclis tatilde olduğu şu son dönemdeki talep hariç bir tek talepte bulun
dunuz mu?! Maalesef, böyle bir şey talep etmediniz. 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Siz niye yapmadınız? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, olağanüstü toplantı ne zamana denk geldi, lütfen dikkat 

buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Mazeretiniz suçunuzdan büyük. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Meclis normal çalışmalarına başlayacak güne on gün kalmış. 

Böyle bir dönemde, aklınıza geldiği için, galiba biraz da gündemde olmanın... 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Siz yapsaydınız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu, güncel, ama, önemli konunun konuşulmasını istemiş ol

manızdan rahatsızlık duymuyoruz, bu konuda bir endişemiz yok; ama, bizim bir tek sıkıntı duy
duğumuz, zamanlamadır, buradan çıkan yanlış mesajlardır. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Çok rahatsızsınız, çok. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - İnandığınız şeyleri söyleyin. Adama gülerler burada. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, şimdi, acaba, arkadaşlarımız, 

değerli partili yetkili arkadaşlarımız bu konuların dışarıya nasıl yansıdığı konusuna bir göz atıp, 
dışarıya bu haberler nasıl yansıtıldı diye bir araştırma yapsalardı, ben zannediyorum ki, belki bu 
konuda biraz daha hassas davranırlardı. İsterseniz, bakınız, ben, bir ajansın bu talebinizi... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Milletin karşısına çıkacak haliniz kalmadı. Çok rahatsızsınız. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Savunmanız çok zayıf. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, çok ciddî ve önemli bir konuyu 

konuşuyoruz. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Ciddî diyorsunuz, toplantıya katılmıyorsunuz! Samimî olalım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Laf atarak, bu ortamı gerginleştirerek bir şey yakalamak ve el

de etmek mümkün değil. Nasıl ki, bugüne kadar terör konusunda, kim, ne yaparsa yapsın hiçbir 
sonuç elde edememişse, laf atarak da bir sonuca ulaşmak mümkün değil. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Konuya gelelim, sadede gelelim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, Sayın Genel Başkanı sonuna kadar dikkatle dinledik, 

konuşmacıları da dinledik; ama, lütfen, bu konularda karşılıklı anlayış içerisinde birbirimizi doğru 
anlamaya çalışalım. Siyaset yapacağımız, polemik yapacağımız konular yok mu; elbette var. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sen yapıyorsun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Farklı düşündüklerimiz de var; ama, onların yeri, zanneder

sem, millî bir mesele, ulusal bir problem haline gelmiş olan terör konusu olmamalıdır. Onun için, 
ben, açıkça ifade ediyorum... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Savunmanız çok zayıf. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Türk Parlamentosunun toplanması haberini aynen şu 

şekliyle verdi: "Türk Parlamentosu, PKK hakkında tartışmak üzere olağanüstü toplantıya çağırıldı. 
Ülkenin güneydoğusunda asi Kürtler ile Ordu arasındaki artan çatışmalar konusu görüşülmek üzere, 
Meclis pazartesi günü olağanüstü bir toplantı yapacaktır..." 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Ne var bunda?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "...Terör eylemleri öyle bir noktaya geldi ki, her an 

Anadolu'ya yayılabilir ve genel çatışma atmosferine neden olabilir. Ülkenin batısında, eylül ayı 
başında, PKK ile PKK lideri Öcalan taraftarları ile muhalifleri arasında linç olayları yaşandı." 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, bunun yansıması acaba sizin amacınızı bu şekliyle ifade edilmiş ol
ması tam karşılıyor mu, örtüşüyor mu?! 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerçeğe gözünüzü nereye kadar kapatacaksınız?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O halde, şimdi, bir hususu, şu hususu sizinle beraber bir kez 

daha masaya yatıralım. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Başbakan gelsin, Başbakan... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, Sayın Baykal'ı ve konuşmacıları şu 

anlamda dinledim: Hakikaten, Sayın Ecevit zamanında başlamış olan, bir genelgeyle kurulmuş olan 
"Terörle Mücadele Üst Kurulu" diye bir organ oluşturuldu. 1999 yılında, bu, bir toplantı yaptı, 
23'ünde bir toplantı daha yapılacak. Başbakan Yardımcımız burada ve dikkatle takip ediyor; ben de, 
biraz önce, kendisine, bu anlamda, bu Meclis toplantısından oraya götürülebilecek bir sonuç olur
sa, oradaki uygulamacı bütün taraflarla bu konuyu müzakere edersiniz dedim. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Günaydın!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, üzülerek ifade edeyim ki, fotoğrafı çekiyorsunuz, olay

ları anlatıyorsunuz; ama, çözüm yok... (CHP sıralarından "Var... Var..." sesleri) 
CANAN ARITMAN (İzmir) - "Evet oyu" verin, çözümleri anlatalım... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlar, şimdi, NTV'de Sayın Genel Baş

kan konuştu. O konuşmayı beraber yürüten Sayın Akgün Sayın Baykal'a diyor ki: "Sizin somut 
önerileriniz ne olacak Deniz Bey; yani, hükümet şunlan şunları yapsın diye en azından ana başlık
lar söyleyebilir misiniz?" 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Siz bilmiyorsanız, o zaman öğretelim!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Baykal aynen şunu söylüyor, aynen burada olduğu gibi 

şunu tekrar etti: "Biz, taa başından beri terör konusunda yapılan yanlışları ayrıntılı bir şekilde or
taya koyuyoruz, yapılması gerekenleri ifade ediyoruz, bütün bu tartışmaların içindeyiz, onlan da 
söyleyeceğiz, hiç şüphe yok." Ama, bir tek şey söylenmiyor bizim katkı beklediğimiz... (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Genel görüşmeyi açın, hepsi söylenecek! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Terör konusundaki duyarlılığınızda samimî olduğunuza 

inanıyorum. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - O zaman "evet" oyu verin... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Terörün bitmesi konusunda da sizlerin katkılarının 

olabileceğini ümit ediyorum; ama, beklediğimiz sonuç... Maalesef, konuş konuş, bir sonuç yok. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Böyle iktidar olursa, tabiî çözüm olmaz!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Üzüldüğümüz nokta bu. (AK Parti sıralarından alkışlar) Üzül

düğümüz nokta bu. Zaten, bizim terör konusunda beklediğimiz şey, çözüm, arkadaşlar. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Siz iktidarsınız... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yoksa, bu konularla ilgili olarak elbette bu Parlamentoda, 

siyaset zemininde çok konuşmalar yapıldı. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ben konuşacağım, sen yapacaksın!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Çok konuşmalar yapıldı, şehit cenazeleriyle ilgili olarak çok 

görüntüler verildi, hatta fırsat bulunup birtakım görevlere de gelinildi; ama, üzülerek ifade edeyim 
ki, bundan biz millet olarak faydalanmadık; kayıplarımız oldu. 

Sayın Baykal biraz önce bir olayı gündeme taşıdı. Elbette, biz, bir tek kişiyi de kaybetsek, bir 
tek vatandaşımızı, bir tek güvenlik gücü mensubumuzu kaybedecek olursak, o bizim için büyük bir 
yaradır. Bir insanın kaybı, insanlığın kaybı gibidir. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Yaralar büyüyor, büyüyor!.. 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, eğer olayları şöyle, sizlerle paylaşmak için bir 
grafikle göstermek istersem... Lütfen dikkat buyurun. Bunlar, kolluk güçlerinin hepsinin internet 
sitelerinde de yayımlanmıştır, mevcuttur. 

Bakınız, 1984'te başlayan olaylar... 521, yıllık itibariyle. 2005 yılı itibariyle, en son, bugüne 
kadar dahil olmak üzere 1 849 olarak her dönem belirli oranlarda var olmuş. 

Bakınız... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bak, son yıllarda artmış... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, burada, Kemal Bey, meslektaşım, bir hatırlatma 

yapayım o zaman. Ama, bir şey dikkatinizi çeksin diye hatırlatacağım. 1992 ile 1996 yılları arasın
da, 1995 yılları arasında ise, 1992, 1993, 1994 üncü yıllarda terör zirvede. Sizlerin de içinde 
bulunan arkadaşlarınızın olduğu... (CHP sıralanndan "Hayır, hayır" sesleri) 

Evet... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Allah'tan kork, Allah'tan! 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de kuruldu! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Baykal, ifade edeceğim efendim. (CHP sıralarından 

gürültüler) 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, o zaman bir hususu, yanlış anlaşılmaması 

için açıklamakta fayda var. 1991 yılında bendeniz sizlerle beraber milletvekili olarak bu kürsüye 
geldim; beraber bu kürsüleri, bu salonu birlikte paylaştık, siz de milletvekiliydiniz. O zaman, doğ
ru, Doğru Yol Partisi vardı, SHP vardı; ama, SHP milletvekilleri arasında, isterseniz, kimlerin ol
duğunu, şurada, bir kez daha sizlerle paylaşayım, kamuoyu da bunu doğru bilsin; yani, burada bir 
ithamdan bahsetmiyorum, olan şeyi tespit ediyorum, rahatsızlık duymaya da gerek yok. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 1992'de kuruldu. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Çözüm?! Çözüm?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Ali Dinçer Bey, Seyfı Oktay, Mümtaz Soysal, Deniz 

Baykal, Adnan Keskin, Hatip Dicle, Fehmi Işıklar, Mahmut Uyanık, Leyla Zana, Abdulkadir Ateş 
(AK Parti sıralanndan alkışlar) Hikmet Çetin, Fuat Çay, İsmail Cem, Algan Hacaloğlu, Ercan 
Karakaş, Mehmet Moğultay, Erdal İnönü, İrfan Gürpınar, Zübeyir Aydar ve devamı... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Ne olmuş onlara?! Ne olmuş onlara?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şevki Yılmaz, Salih Kapusuz, Necmettin Erbakan... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, ben, burada, bir şeyi... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - 1992'de terör arttı diyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de 

kuruldu; hepimiz oraya geçtik. Biz orada yokuz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, bakınız... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben, sadece, arkadaşlarım yerinden müdahale edince o 

dönemi hatırlattım... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Millî görüşü, Hasan Mezarcı'yı, Şevki Yılmaz'ı, o kadroyu size 

sayalım mı?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O dönemde kimlerin iktidarda olduğunu söyledim. Siz niye 

rahatsızlık duyuyorsunuz?! 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Yani, millî görüşü, Hasan Mezarcı'yı, Şevki Yılmaz'ı, Salih 

Kapusuz'u sayalım mı?! 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Hasan Mezarcı'yı söylesene Hasan Mezarcı'yı! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Anlaşıldı... Anlaşıldı, Sayın Baykal... Anlaşıldı, Sayın Baykal... 
Bakınız, bir başka hususu daha vurgulayacağım. 
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GÜROL ERGİN (Muğla) - Hayır, o isimleri niye saydın, onu söyle! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, biraz önce konuşmacılar demokratik cumhuriyetten 

bahsettiler. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Siz bu kafayla terörle mücadele edemezsiniz, huzur içinde 

çalışanlan birbirine düşürürsünüz. Şu yaklaşım Türkiye'yi tahrip edecek bir yaklaşım, herkesi bir
birine düşürecek bir yaklaşım! Yazıklar olsun! (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen devam ediniz. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Çuvalladın, çuvalladın! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Baykal, Sayın Genel Başkan, lütfen, dikkat edecek olur

sanız, ben bu konularda, yerinden müdahale edildiği için bir hususu... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Başbakanınız, Başbakan, aydınlara ayırdığı 3 saatin yarım 

saatini Türkiye Büyük Millet Meclisine ayıramadı! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, Sayın Baykal, bakınız, eğer konuşma ihtiyacı 

varsa... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Var, var tabiî. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...ben susayım siz konuşun, buyurun. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Açın da konuşalım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Buyurun efendim. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Açın da konuşalım, açın da konuşalım. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Başbakanınız nerede, Başbakanınız?! 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Konuşma ihtiyacı var. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer... 40 veyahut da 45 dakikalık konuşmanızı bu grup dik

katle, itinayla dinledi ve yerinden de müdahale etmedi. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Çünkü dinlenecek konuşmaydı o! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlarımıza da biz müdahale ettik, şayet... Ama, ben, 

doğrusu, bu anlamda müdahalenin ne kadar yerinde olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum. Eğer 
konuşulacak şeyler varsa, elbette her zaman konuşulabilir. 

Değerli arkadaşlar, bazı konular var ki... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Konuşacak sözün yok, polemik yapıyorsun! Söyleyecek bir tek 

sözünüz yok! (AK Parti sıralarından gürültüler) Bugünü anlat! Her gün şehit haberleri geliyor. 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Ne bağınyorsun! Ne bağırıyorsun! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Şöyle gel, gel de niye bağırdığımı söyleyeyim! (AK Parti sıraların

dan gürültüler) 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Hodri meydan! Ne bağınyorsun! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Polemik yapıyor! Bugünü anlat; hikâye yok! 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Yeter be, yeter! Yeter artık! 
BAŞKAN-Bir dakika... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen... 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, çok büyük bir katılımla Genel Kurul çalışmalannı sür

dürüyoruz. Burada... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - İçeriye de zorla aldık sizi! 
BAŞKAN - Sayın Ergin, lütfen efendim, lütfen... 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Dinlemesini bil! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlanm; hatiplerin, kürsüde konuşan millet

vekilleri arkadaşlanmızın veyahut grup sözcülerinin konuşmalanna katılırsınız yahut da katılmaz-
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siniz; ama, yerimizden sürekli olarak o arkadaşlara söz yetiştirmeye çalışırsak, bir müddet sonra in
sicam bozulur ve konuşmanın bir anlamı kalmaz. Arkadaşlarımızı, lütfen, sükûnetle dinlemeye 
davet ediyorum. 

Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bendeniz, arkadaşlarım da çok iyi biliyor

lar ki... 
V. HAŞÎM ORAL (Denizli) - Seni hepimiz tanıyoruz Kapusuz, hiç tasalanma! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - . . .bu konuşmaların, bu görüşmelerin konuşulan konunun ağır

lığına uygun bir tarzda gitmesini çok önemsiyorum. Aksi takdirde, amaç, siyaset yapmak, polemik 
yapmak, terör üzerinden tartışma zemini oluşturmak olursa, bu, kimsenin yararına değil; bu toplan
tının da zannedersem amacını bunun için yapmadınız; böyle bir amacınız yok. O halde sabredecek
siniz. Bu konuşmaları dinlemek lazım. 

Bazı hususlar var ki, açıklık getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu: Anayasamızın 2 nci 
maddesi çok açık, hepimiz de biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir cumhuriyettir. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Demokratik, laik bir cumhuriyettir. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Laik bir cumhuriyettir. Sosyal bir hukuk devletidir. Doğru mu; 

doğru. 
ALÎ RIZA BODUR (İzmir) - Zorlamayla laik diyorsun. Hatırlatmayla laik diyorsun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki, o zaman "demokratik cumhuriyet" ifadesinden bizim an

ladığımız, Anayasamızda yeri olan 2 nci maddeye uygun bir anlayışsa, sözümona terör örgütünün 
kendine göre bir yorumu varsa, yanlışı varsa, bir amacı varsa, ben o amaçla bütünleşmek için kul
lanmıyorum. Benim kullandığım demokratik cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci 
maddesindeki cumhuriyet ifadesidir. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) 

Dolayısıyla, siz, vay efendim, o halde hak diyoruz... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun! (AK Parti sıralarından 

"otur yerine" sesleri) Yanlış söylüyorsun! Çarpıtıyorsun! (AK Parti sıralarından gürültüler) 
ZEKERİ YA AKINCI (Ankara) - 2 nci maddeyi bir oku! 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Al oku da öğren! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Anayasanın 2 nci maddesini oku! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, terör örgütü hak dediği için, hukuk dediği 

için, demokrasi dediği için, cumhuriyet dediği için ne yapmayız; biz, bunlardan vaz mı geçeceğiz, 
kullanmayacak mıyız?! 

Yanlış olan bir husus... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Demokratik cumhuriyet ayrı, laik demokratik devlet ayrı. Yan

lış söylüyorsun. Anlamamışsın. Ayıp!(AK Parti sıralarından "otur yerine" sesleri) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar...(Gürültüler) 
Değerli arkadaşlar, bakınız, siz, kendinize yakışanı yapın; AK Partiye yakışan neyse siz onu 

yapın. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Sen de kendine yakışanı yap! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Geçmişini unutanlar var. (CHP sıralarından gürültüler) 
(Niğde Milletvekili Orhan Eraslan Anayasa kitapçığını hatip kürsüsüne götürüp bıraktı) 
(AK Parti sıralarından "otur yerine" sesleri, gürültüler) 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Kürsüye müdahale edemezsin! 
BAŞKAN - Sayın Eraslan... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bunu düzelt! Cumhuriyetin niteliği, değiştirilemez; düzelt! 

(AK Parti sıralarından gürültüler) 
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FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Kürsüye müdahale edemezsin! Kürsüye nasıl müdahale 
ediyorsun?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri... 
Sayın Kapusuz... 
Saygıdeğer arkadaşlarım, saygıdeğer grup başkanvekilleri, Sayın Eraslan... Yani, böyle bir 

usul, esas yok! 

Lütfen, oturur musunuz yerinize!.. Lütfen, oturun yerinize!... Lütfen!.. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Devletin temel niteliği!.. (AK Parti ve CHP sıralarından gürül

tüler) 
BAŞKAN - Böyle bir üslup yok ya!.. 
MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Provoke ediyor Başkan!... Provoke ediyor!.. Çıkar şu 

adamı!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, yerinize oturunuz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Böyle bir usul var mı?! 
MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Nasıl hukukçusun sen ya?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, yerlerinize oturunuz. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Şunu bir okuyun ama! 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen, yerlerimize oturalım. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın açık bir dille ifade 

ettiği, demokratik cumhuriyetten anladığımızı, Partimiz adına, Grubumuz adına bir kez daha ifade 
ediyorum ve diyorum ki, bizim demokratik cumhuriyetten kastımız, Anayasanın 2 nci maddesin
deki kavramların içidir, kendisidir, cumhuriyetin ilkeleridir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Çevir kazı yanmasın! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İlla da bizi, bize ait olmayan şeylerle suçlamaya, itham et

meye ne kadar hevesli olduğunuzu ben anlamakta zorluk çekiyorum. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Çevir kazı yanmasın! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir başka hususu daha ifade etmek is

tiyorum. Elbette, biraz önce, Sayın Baykal... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - 2 nci maddeyi oku! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...birkaç yıl önce yapılmış olan bir uluslararası toplantıda bir 

görüşmeden bahisle, Talabani'yle ilgili olarak birkaç kez tekrar etti; Grupta tekrar etti, televizyon
larda tekrar etti ve Genel Kurula da getirdi. Zabıtlara geçtiği için, ifade etmekte zaruret var. Açık
çası, biz, Sayın Başbakanımız adına, derhal, üç gün sonra değil aynı gün yapılan açıklama şudur: 
"Zabıtlarda da böyle bir şey yok, böyle bir açıklama da yapılmamıştır" denildi. Şimdi, Talabani de 
bir gazeteci marifetiyle ne yapmış; Sayın Başbakanımıza atfen bir cümle göstermiş, ifade etmiş. 
Şimdi, bizim referansımız, zannedersem Sayın Başbakan; ama, siz, referans olarak Talabani'yi 
görüyor da ona inanıyorsanız, o bizim sorunumuz değil, sizin sorununuz. (AK Parti sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Baykal'ın bugün yapmış olduğu çok önemli tespitler var. Bakın, çözüm önerileri olarak 
demiyorum; ama, tespitleri var; gerçekten, süreç içerisinde, bölücü terör örgütünün amaçlarını, 
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ulaşmak istediklerini ve yapmak istediklerini açık bir dille ifade ettiler; ama, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin ister 57 nci ister 58 inci ister 59 uncu hükümetleri olsun, ister önceki ister sonraki 
hükümetleri olsun, bunların hiçbiri için... Benim, Sayın Baykal'm düşüncesini ifade ettiği, açık
ladığı, terör örgütünün yanlış emellerini ve amaçlarını elbette hep birlikte telin etmeye, onlarla 
sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduğumuzda en ufak bir şüphem yok, birçoğuna da 
katılıyorum. Sayın Baykal dediler ki: Bu cumhuriyetin içerisinde, bu devletin içerisinde, bu ülkenin 
içerisinde, bu milletin içerisinde, ben bu milletin Lazıyım, bu milletin Çerkeziyim, bu milletin Kur
duyum diyenler var; doğrudur. Zaten, bugüne kadar terör örgütü eğer bir sonuç alamamışsa, 
amacına ulaşamamışsa, bu orijinden gelen vatandaşlarımızın bu sağduyu ve anlayışları elbette bun
da önemli bir katkı vermiştir. Ben de Sayın Baykal'a bu ifadelerinden dolayı hem teşekkür ediyorum 
hem de Sayın Başbakanımızın her zeminde açıklamış olduğu düşüncelerin, bu anlamın aynısı ol
duğunu bir kez daha tekrar ediyorum. 

Sayın Başbakanımız bir hususa daha açıklık getirdi, dedi ki: "Tek millet, tek devlet, tek ülke." 
MEHMET SOYDAN (Hatay) - Tek bayrak... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tek bayrak... 
Bunun dışında başka bir önerinin bizim gündemimizde, devletimizde ve memleketimizde ol

ması mümkün değildir, kabul etmek de mümkün değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Dolayısıyla, bizim, terör örgütüyle vatandaşımızı da ayırmaya ihtiyaç varsa, ki, bunu, siz, daha 

önceki yapmış olduğunuz bir çalışmada, Kürt sorunu olarak ifade etmişsiniz. Sizin, o zamanki, içini 
doldurmak istediğiniz, açıklamak istediğiniz hususun o gün açısından birtakım yasal, anayasal 
değerlendirmeler noktai nazarından da yapılması gerekli olanların bu süreç içerisinde yapıldığını 
ifade ettiniz. Doğrudur, bu dönem, 22 nci Dönem, beraberce, demokratikleşme, özgürleşme, özgür
lüklerle ilgili birçok düzenlemeleri de birlikte yaptık. Bu yapmış olduğumuz düzenlemelerde hep 
beraber, Meclis olarak katkı verdik, bunda da farklı düşündüğümüz hiçbir şey söz konusu değildir. 

Biz, şuna inanıyor ve bir kez daha ifade etmek istiyorum ki: Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 
milletini, bayrağını, ülkesini kimsenin, hangi amaçtan, hangi gayeden, hangi yaklaşımdan, hangi id
diadan olursa olsun, bölmeye gücü yetmeyeceği gibi, biz millet olarak, topyekûn, bu mücadelede, 
üzerimize düşen görev her neyse yerine getirmeye hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Bu konuda, Türk Milletinin ağırlıklı olarak düşüncesi aynı noktadadır. 

Şükürler olsun, bugüne kadar da bu mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz çok başarı sağ
lamışlardır. Bakınız, değerli arkadaşlar, bir iki tane örnek vermek istiyorum: Elbette, şimdiye kadar, 
birçok arkadaşımızın da işaret ettikleri gibi, terörün, üzülerek ifade edelim ki, bir dış boyutu vardı, 
dış destek irtibatı vardı; ama, bugün, şimdiye kadar Türkiye'yi anlayamayanlar, Türkiye'nin 
mücadelesini kavrayamayanlar, benim teröristim, âdeta, dahi iyidir anlayışında veyahut da bana 
zarar vermeyen terörist beni ilgilendirmez anlayışındaki çevreler uyanmaya başladı ve bugün gör
dük ki, terör bir ülkenin, bir bölgenin meselesi değil, bütün dünyanın, insanlığın, bütün ülkelerin 
meselesidir. 

OSMAN KAPTAN (Antalya) - Onun için Bağdat'ta bayrak açıyorlar. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, elbette konuşmak, bazı olayları 

fikir olarak ortaya koymak yerindedir; ama, yapılabilecekleri ölçmeden, tartmadan, ne yapılacağını, 
nasıl yapacağını hesap etmeden konuşmanın da kolay olmadığını, uygulanacak şeylerin bulun
madığını bilmek lazım. 

Bakınız, 12 Kasım 2004 tarihinde, Hollanda'da, bölücü terör örgütünün eğitim kampına 
yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 20 eğitmen ile 22 eğitilen gözaltına alın
dı. 5 Eylül 2005 tarihinde, Almanya'da, bölücü terör örgütünün 1995 yılından beri devam eden 
yayın organının faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından sona erdirildi, internet yayınları kapatıldı. 
1 Nisan 2004 tarihinde yasadışı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bir dakika; mikrofon kapandı, sık sık da konuşmanız kesildi, lüt
fen konuşmanızı tamamlar mısınız. 

Buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sen kendi yapacaklarından bahseder misin! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Onların yaptığını değil, senin yaptığını söyle! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - 1 Nisan 2004 tarihinde yasadışı Marksist Leninist örgüte 

yönelik olarak Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika ve Almanya, tarihinde ilk defa eşzamanlı bir 
operasyon düzenledi, bu operasyon sonucu yurt dışında 21, yurt içinde 113 terörist yakalanarak 
tutuklandı. Bölücü terör örgütünün Danimarka'dan yayın yapan Roj TV kapatılma aşamasına geldi. 
Ülke genelinde 17 Haziran 2005 tarihinde Tunceli kırsalında askerimizin yapmış olduğu bir operas
yonda ciddî bir örgüt çökertilmiş oldu. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bakan söyledi biraz önce. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, Türkiye'nin, ister polisiye, güvenlik güçlerimizin 

yapması gerekli olan çalışmalar, mücadeleler bugüne kadar başarıyla devam etti, çok ciddî tec
rübeler elde ettik. Hatta, ilginç olan bir şeyi hatırlatmak istiyorum, şimdiye kadar terör konusunda 
bizi eğitmek isteyen ülkelere, bugün bizim güvenlik güçlerimiz, yetkililerimiz bunları eğitme nok
tasına geldi. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Siyasî iradeden bahsediyoruz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Türkiye'de bu başarının takdir edilmemesi çok ciddî bir hak

sızlık olur, bu hakkın verilmemesi ciddî bir eksiklik olur. Onun için, ben, bir kez daha güvenlik güç
lerimizi takdirle anıyorum, başarılarının devam edeceğine inanıyorum ve bu konuda yaptıkları 
başarılı çalışmaların devamını da bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, elbette, sadece silahlı mücadele yetmiyor, bunun yanında sosyoekonomik 
alanda -ki, sizin raporunuzda da o zaman tespit etmişsiniz- birçok şeyin yapılması ifade ediliyor. Bu 
alanda yapılanları uzun uzun sizlerle paylaşmayacağım; ama, birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. 

Elbette, ülkemizin kalkınmışlıkta farklılık arz eden illeri var, bölgeleri var; ama, hiçbir gerek
çe, terör için bir mazeret olarak gündeme getirilemez. Buradan hareketle, bu hükümet, sosyal yar
dım ve iyileştirme alanında birçok fakir ve fukaraya, teröristlerin istismar konusu yaptığı birçok 
şeyi, nasıl ki temel hak ve özgürlükler, demokratikleşme konusunda ellerinden koz olarak aldık, is
tismarına fırsat vermiyorsak, aynı şekilde, yine, fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yapılarak yanlışlık 
yapılmaması konusunda da dikkatimiz bölgesel olarak da devam etmektedir. 

Sosyal riski azaltma projesi kapsamında yoksul ailelerin 0-6 yaş grubu arasındaki çocuklarına 
sağlık yardımı yapılıyor. 

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören çocuklarımızın ailelerine 18 000 000 ile 39 000 
000 Türk Lirası arasında burslar veriliyor. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - "İcraatın İçinden"i sonra dinleriz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sistemli ve yaygın bir şekilde yardım yapılması, özellikle Sos

yal Dayanışma Vakfının katkıları devam ediyor. Karşılıksız kitapmış, yiyecekmiş. Sağlıkta özellik
le şimdiye kadar... 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Anne-bebek ölüm oranlarını biliyor musunuz; hikâye anlatıyor
sunuz?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğer olayı bir bütünlük içerisinde değer-
lendiremezseniz, olayın sosyal, ekonomik, siyasî alanlardaki yapılması gerekli olanları, mücadele 
olarak yürütülmesi gerekli olanları birlikte götüremezseniz, sizin basan şansınız zaten olmaz. 

Bu hükümetin döneminde halkımız hükümetine güvendiğinin en güzel örneğini, yapılan en son 
bir kamuoyu araştırmasında, en çok güvenilen kurum hangisidir diye sorulmuş; büyük bir ekseriyet
le, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğu önplana çıkmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından alkışlar [!]) 
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HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sipariş mi bu?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dün, ki, milletvekilleri ve siyasîler sokağa çıkamıyordu, o 

günden teslim alınan Türkiye bugün bu noktalara gelebilmişse, bu, hepimizi memnun etmelidir diye 
düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - En güvenilir kurum çıkmış hükümet. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, en güvenilen kurum hükümet çıktı, doğru. 
Değerli arkadaşlar, elbette, şunu ifade etmekte yarar var: Arkadaşlarım bana diyorlar ki, 

"çözüm konusunda ne söyleyeceksiniz?" 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Genel görüşme açın, söylenecek. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz, bu mücadeleyi şu anda yürütüyoruz. 

Yaptıklarımız orta yerde, basanlar da bu döneme ait başarılar. Grafıkleriyle söyledim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Teşhisiniz yanlış!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, siz, muhalefet olarak -diyorsunuz ki- buralarda eksik

likleriniz var, yapamadıklarınız var veyahut da yanlış yaptıklarımız varsa şunları şunları şunları 
yapın diye bir şey söylemediniz. Söylediğiniz şey: Kafanız mı karışık, biriniz başka bir şey mi söy
lüyorsunuz, bir başkası başka şey ifade ediyor... Ee... Bu konularla ilgili olarak sizin bu kastettik
lerinizi terör örgütleri de şu zaman şöyle kullanıyor... Bunların hiçbir tanesi veyahut da Avrupa Bir
liği sözcüsünün bizim adımıza değil kendi adına görüşlerinin bile buraya taşınmış olması bu Mec
lisle, bizimle, sizinle alakası olmayan, o şık olmayan, kabul edilmez görüşlerini bu Meclis kür
süsünden ifade etmeyi de ben doğrusu pek uygun bulmadım. 

Onun için, biz, diyoruz ki... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Başkanım 10 dakika oldu... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bugüne kadar elde edilmiş başarılar, elde edilmiş tecrübeler 

ve bunlara bağlı olarak sürdürülen mücadele sonuna kadar devam edecektir. Milletimizin sağ
duyusu, milletimizin bugüne kadar göstermiş olduğu soğukkanlılık Yüce Türk Milletinin bir vas
fıdır. Bu vasıf marifetiyle biz yaklaşık otuzbeş yıldır terör tehdidi ve terörle mücadelede bugüne 
kadar geldik. 

Biraz önce endişe duyduğunuz hususları elbette hiçbirimiz tasvip etmeyiz... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bize 2 dakika verdiniz; 12 dakika oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Kapusuz'un konuşması sırasında sürekli olarak 

konuşması ihlal edilmiştir. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - 6 dakika da önce verdiniz. 
BAŞKAN - Ben, bu uzatmayı sadece Sayın Kapusuz'a verdim ve konuşmasını tamamlayacak. 

Onun için, Başkanlık Divanı hakkaniyete riayetli olarak yönetimi sürdürüyor; o kadar. (ANAP ve 
DYP sıralarından alkışlar[!]) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Yapmayın! Hakkaniyetiniz buysa, alkışlanır!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, elbette, ben, sürenizi fazla kullanacak 

değilim; ama, çok müdahale olduğu için, Sayın Başkanın vermiş olduğu o süreyi bitirmek üzere de 
sözlerimi tamamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, elbette, bu konularla ilgili olarak, şayet, bugün getirmemiş olsanız dahi, 
bugüne kadar ifade etmemiş olsanız dahi, elinizde bir formülünüz, bir projeniz, bir katkınız olacak 
husus varsa, AK Parti Grubu, AK Parti İktidarı, size kapılarını sonuna kadar açık tutmaktadır. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Biz, gelir yapanz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Getireceğiniz çözüm önerilerini bekliyoruz. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 

- 1 1 8 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Siz bırakın orayı, biz gelir yaparız. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Oylamaya, var mısınız oylamaya! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Evet oyu verin o zaman! 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Genel görüşmeyi açın da görelim! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ancak, terör üzerinden gündeme gelmek, terör üzerinden bir

takım konularla gündemi tutmak gayretini ise, ben, sizin amacınızla da bağdaştırmıyorum. 
O halde, sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: 

Değerli arkadaşlar, biz, bugüne kadar çok açık, net, dürüst, samimî olarak her şeyi orta yere koy
duk, kafamızın arkasında gizli bir hesap olmadı. Bakınız, geçmişte, değerli yönetici arkadaşlarımız 
çok iyi bilirler, eğer, bu konularla ilgili olarak siz bize bir talep getirdiniz de biz geri çevirdiysek, 
sizin haklılık gerekçeniz olabilir. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Saat kaça kadar dinleyeceğiz?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, ilk defa, Meclis tatildeyken, böyle bir gerekçeyle gelip, 

şimdi bizi itham ederseniz, bunda haksızlık yapmış olursunuz. 
Ben, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet dilerken, Türkiye'nin ve dün

yanın karşı karşıya bulunduğu bu terörle ilgili beladan kurtulma konusunda, her şeyden önce, ulus
lararası bir terör tanımına ihtiyaç olduğunu... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Her şeyden önce, bu iktidardan kurtulacağız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başbakanımız, Birleşmiş Millet Genel Kurulunda, 

Dışişleri Bakanı arkadaşımız, bulundukları bütün zeminlerde terörle ilgili yapılması gerekli olan 
ikazları yaptı. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Keşke burada da konuşsaydı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Girişimler, etkin çabalar sonucu, bugün, birçok ülkede ve 

uluslararası çevrelerde de elde edilmesi gerekli olan, şimdiye kadar yapılmayan birtakım uy
gulamaların yapıldığını, hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. 

Elbette, yanı başımızda bir Irak olayı var... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Konuşmayı, hiç kesmeyi düşünmüyor musun?! Hakkaniyet bu 

mu?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu olayla ilgili çok tartıştık, çok konuştuk. Orası bir bataklık. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Size kalsaydı, bataklığa gırtlağımıza kadar saplanırdık. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Unutmayınız ki, bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli vardır. 

Bu coğrafyada yaşamanın her zaman için zorluklarını yaşayarak tarih boyu geldik, bu sıkıntıları 
çekerek geldik; ama, aşmasını da bildik. Bu millet, önüne çıkan engelleri, inşallah, bundan sonra da 
aşmayı becerecektir diye inancımı bir kez daha ifade ediyor, ben, bugüne kadar yapılmış olan bu 
konuşmalardan faydalı sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum. Bir genel görüşmenin, tekrar, şu 
görüntüde bir tartışmanın faydalı olacağına inancım olmadığından dolayı da, ikinci bir genel görüş
menin öngörüşmelerden sonra yapılmasının uygun olmadığını ifade ediyor, Grubumuz adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 
Sayın Ali Topuz'un ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ağar'm söz talepleri vardır; 
mikrofonları açıktır. 

İlk, yerinden konuşmayı Ali Topuz'a veriyorum. 
Sayın Topuz, bir açıklama yapacaksınız; buyurun. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Biraz evvel, kürsüde konuşan değerli arkadaşım Sayın Salih Kapusuz, konuşması sırasında 

"demokratik cumhuriyet" kavramıyla ilgili bazı değerlendirmeler yaptı. Bu konuşma tutanaklara 
geçti. Ben de, bu konuşmadaki yanlışlıkların düzeltilmesi açısından ve bundan böyle, bu kavramın 
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yanlış kullanılmaması açısından, yararlı olur düşüncesiyle, bu kavram hakkında, Anayasamızın il
gili maddesine de bakarak, bir açıklama yapmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "demokratik cumhuriyet" kavramı, ayrılıkçı terör ör
gütünün ve o örgütün başı olan Apo'nun kullandığı bir kavramdır. Kavramlar, bazen, asıl amaçladık
ları hedefle ilgili olmaksızın da birtakım yeni anlamlar kazanırlar. Bir örgüt bir kavramı benimsemiş 
ve onu slogan haline getirmişse, o kavram, artık, toplumda, o örgütün sesini, düşüncesini yansıtan 
bir anlayış kazanır. O nedenle, bu kavramları kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. 

Şimdi, Sayın Kapusuz, amacını aşan bir değerlendirme yaptı; ben, onun düşüncelerinin böyle 
olduğunu katiyen kabul etmiyorum, amacını aşan bir konuşma, değerlendirme yaptı. 

Bizim Anayasamızdaki devletimizin ve cumhuriyetimizin tanımıyla ilgili maddeleri çok açık
tır. Anayasanın 1 inci maddesi "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir" diye başlıyor. 2 nci maddesini 
aynen okuyorum: "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı için
de, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." 

Aradaki tanımlamaları çıkarırsak, madde 2'nin başındaki "Türkiye Cumhuriyeti" sözcüğü ile 
sonu birleştirirsek "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." 

Eğer Sayın Kapusuz'un ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyetini "bir demokratik cumhuriyet" 
olarak tanımlamak gerekseydi, Anayasamız "sosyal hukuk devleti, demokratik bir cumhuriyettir" 
biçiminde yazması gerekirdi. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... 
Dolayısıyla, cumhuriyetimizin niteliği değildir, "demokratik cumhuriyet" değildir bizim dev

letimizin niteliği. Bizim cumhuriyetimiz "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, biraz evvel de söyledim, "demokratik cumhuriyet" kavramını 

mademki bir terör örgütü kullanıyor, siyaset adamlarının bu kavramı özenle dikkate alarak değer
lendirmesi gerekir. O nedenle şunu ifade etmek istiyorum: Bu, yanlış bir tanımlamadır, yanlış bir 
ifadedir. Ne Sayın Başbakan ne Sayın Kapusuz ne de Adalet ve Kalkınma Partili başka sözcüler 
kendi suçlarına, bu "demokratik cumhuriyet" kavramı etrafında oluşan ve tehlikeli tartışmalara 
neden olan suçlarına Cumhuriyet Halk Partisini ve Anayasamızı ortak edemezler, etmemelidirler; 
böyle bir davranış yanlış olur. Bunu tutanaklara geçirmek amacıyla ifade ettim. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bir yanlışı düzeltmem lazım; müsaade eder 

misiniz? (CHP sıralarından "sataşma yok" sesleri) 
Sataşma değil; bir yanlışı düzeltmem gerekiyor. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Genel görüşme açalım o zaman. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Sayın Mehmet Ağar'a konuşmasını vereyim, ondan sonra da siz... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Peki. 
BAŞKAN - Sayın Ağar, isterseniz, Sayın Kapusuz katkısını yapsın, sonra sizin mik

rofonunuzu açayım, olur mu? 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Hay hay efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kapusuz, buyurun efendim, çok kısa bir açıklama yapınız. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yerimden bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkanım. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Açıklamanın açıklaması bu, Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Değerli meslektaşım Sayın Topuz, benim açıklamalarıma 

yorum kattı. Kendine göre bir yorumdur, düşüncesi saygıya değer. Ancak, bakınız... 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Doğru söyledi, yorum yapmadı, açık ve net, doğruları söyledi. 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Lütfen... Lütfen... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen devam ediniz. 
Buyurun. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - O zaman genel görüşme açın, herkes konuşsun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bakınız, Anayasamızın 2 nci maddesinin başlığını okuyorum, 

"cumhuriyetin nitelikleri" diyor. Cumhuriyetin nitelikleri sıralanırken nelerin ifade edildiğini ken
dileri de okudu. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, şu şu şu görevleri yapmak için insan hak
larına saygılı... Arkasından diyor ki: "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." Evet, bu 
nitelik değil mi, demokratik olması? (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Hayır, değil... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Allah Allah!.. Ya arkadaşlar... Yani, arkadaşlarımız... 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Konuştukça batıyorsunuz Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Cumhuriyetin niteliği olarak Anayasa yazmış zaten. Dolayısıy

la, arkadaşlarımızın buna itirazını anlamak da gerçekten zor. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Konuştukça batıyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum katkılarınız için. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yarın da "federal cumhuriyet" diyeceksiniz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Elazığ Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 

Sayın Mehmet Ağar konuşacaktır; lütfen sükuneti sağlayalım. 
Buyurun Sayın Ağar. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz 

için. 
Bazı açıklamaya gerek gördüm. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen sükuneti sağlayalım. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Kapusuz, konuş

malarında, elinde bir grafik gösterdi burada, olayların ne zaman yükselip ne zaman azaldığını. O 
dönemleri hep beraber yaşadık. Türkiye'de 1993, 1995, 1996 dönemi, DYP-SHP, daha sonrasında 
CHP olan hükümet dönemi terörle mücadelenin en yoğun ve en başanlı yapıldığı dönemdir. Hiçbir 
şey söylememe gerek yok. îmralı duruşmalarında terörist örgütü lideri Öcalan'ın ifadesi aynen şudur: 
"Biz, 1993'e kadar işi bitirdiğimizi zannediyorduk, belli yerlerde alanlarımızı toparlamıştık; ancak, 
devlete birden bir şeyler oldu ve bizi bitirdi, yok etti" diyen o ifadedir. O ifadeyi yeni baştan hatırlat
maya gerek görüyorum ve o dönemde, Mecliste, Parlamentoda ve hükümette görev yapmış insan
ların haklarının zayi olmaması açısından, böyle bir açıklamanın doğru olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi, tabiî, sonuç olarak, Türkiye'de, siyasî sorumluluk, asayiş ve güvenliği sağlama sorum
luluğu, parlamentonun içinden çıkmış hükümete aittir. Hükümet sözcülerinin, ha babam, burada 
"çözüm isteriz, çözüm isteriz, çözüm öneriniz nedir" demelerini anlamak mümkün değildir. Eğer bu 
konuda bir heveskârlığınız varsa, özel bir toplantı yaparsınız; bunların yolu budur, usulü budur; 
burası bin senelik devlettir, bunun gelenekleri vardır. Bir acz ifadesiyse bu, ayrı bir şey; ama, sonuç 
olarak, yasalara göre, yetki sizindir, devletin meşru güvenlik güçleri sizin emrinizdedir. Devletin 
meşru güvenlik güçlerinin yanında, devletin adliyesi vardır; biraz evvel, konuşmada, kısa bir baş
lıkla söylediniz koruculannız var, polis var, jandarma var, bunlann yetmediği yerde askerî güçler 
vardır; ama, bütün devlet güçlerinin çalışmasının arkasındaki temel güç siyasî iradedir. Terörle 
mücadelenin temeli toplumsal iradedir. Toplumsal irade, ülkenin tümünü kapsar ve bu toplumsal 
irade, Türkiye'de, terör olaylan başladığından beri vardır. Bu toplumsal iradenin lokomotifliğini ve 
öncülüğünü hükümet yapar, siyasî irade yapar. 

Burada, kalkıp, olayı polemik haline çevirip "neyiniz var, söyleyin..." Kardeşim, biz bir şey 
söyleyecek olsak, hükümet olurduk ve hükümet oluruz böyle giderse. 
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2004 yılında... (AK Parti sıralarından gülüşmeler) 
Bir dakika dinleyin. Öyle gülerek değil. Ciddî bir iş. Anadolu'da evler yakılıyor. Neden bah

sediyorsunuz siz?! 
2004 yılı bütçesinde, burada, yüksek sesle söyledim; tarım politikalarınız böyle giderse, hiçbir 

köye, kasabaya giremezsiniz dedim. (AK Parti sıralarından "giremeyen mi var" sesleri) Evet, evet, 
evet... Siz istediğinizi söyleyin. Böyle giderse zorlanırız. Bu bizim hepimizin meselesi arkadaşlar, 
olayı basite almayın. 

Türkiye'de... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Dinleyecekseniz, faydalı olacak şeyler söyleyeceğim size. 
Siz, iktidarınızın sayısal çoğunluğunu bir siyasal çoğunluk falan zannetmeyin, olayların altın

da kalırsınız. Bu çatı ve bu Parlamento meselelerde müşterek sorumluluğu vardır, bulur. Bu sorum
luluğu millet adına, iktidar görevi verilen, hükümet kullanır, muhalefet ve Meclisin tamamı da sizi 
denetler. Bunun yolu budur. Sayısal çoğunluğa güvenerek, genel görüşmeleri açtırmam, söz hak
larını kısıtlarım, İçtüzüğü istediğim gibi yaparım demenin bir yararı yok. 

Bu Parlamento büyük tecrübelere sahiptir. 1971 ve 1980 yıllarında, iki sefer, Türkiye'de 
bozulan asayiş, güvenlik ve gelişen kardeş kavgası dolayısıyla, gerekçe bulunarak, demokrasiye ara 
verildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil bugünün Türkiyesinde. 

Türkiye'nin bütün temel zemini demokrasidir, meselelerin konuşulacağı yer burasıdır. Öyle 
bağırtıyla, gürültüyle olmuyor. Ciğeri yanan evler var. Türkiye'nin her bölgesinde var, her sokağın
da var. Eve çıkılmıyor. Belediye reisleri toplantısı yaptık, bu hafta; terör dolayısıyla gelemeyen 
belediye reisleri var, yollarda güvenlik olmadığını söylüyorlar, yalan doğru, hepsini tetkik ediyoruz. 
Hiçbir tane arkadaşımız gelemedi. Yani, bunları, burada oturalım, bu meseleleri söyleyelim. Bütün 
gücünüzle bu meselelerin üzerine abansanız da sorunları çözmek konusunda netice alınsa, kötü mü 
olur bunlar?! Bunları konuşmaktan filan kaçınmanın hiçbir anlamı yok, hiçbir gereği yok. 

Türkiye, bu meselelerin en zor döneminde... Hepiniz hatırlıyorsunuz. Türkiye'de ikili otorite 
vardı; 2'ye kadar devlet, 2'den sonra örgüt. Bütün ticaret hayatı durmuştu, Türkiye'nin her yeri de 
yangın yeriydi. Bunun üstünden geldi bu millet. Bunun da üstünden gelecektir, gelmeyecek diye bir 
şey yok. Paniğe gerek yok, rehavete de gerek yok. Yalnız bu iş gevşek bir duruşu kaldırmaz, ciddî 
bir duruştur. 

Elbette, millet ile teröristi ayırt etmemek gibi bir gaflet olabilir mi; ama, bunu ayırt etmenin 
yolu, fukara sayısına daha çok para verdikle olmaz. Fukara sayısından, artmasından mı övünüyor
sunuz, memnunsunuz... Allah rahmet eylesin, merhum Özal'ın koyduğu Sosyal Dayanışma Fonu, 
bütün hükümetler bunu kullandı ve kullanacak. Bu devletin parası, kimin için kullanılacak; vatan
daş için. Yetmez... 

Tarım köküyle yok olmuş, esnaf köküyle yok oluyor, büyük bir işsizlik dalgası gelmiş ve üstüne 
de terörle beziyen bir olumsuz psikolojik ortam var. Bunu siz aşacaksınız hükümet olarak, siz diyecek
siniz ki, bizim şurada yardıma ihtiyacımız var. Gelelim toplumun önüne hep beraber, Meclis iradesini 
biz orada sizin arkanıza koyarız; ama, yük sizindir, görev sizindir, sorumluluk sizindir. Muhalefetin 
üstüne birtakım sorumluluklar yükleyerek, hükümet olarak bu işin içinden hiç kimse sıynlamaz. 

Elbette Türkiye'nin çok köklü tecrübeye sahip istihbarat kuruluşları da var, güvenlik kuruluş
ları da var; ama, bütün bununla beraber terör ve terörist tecrit edilir. Örgütlerle mücadele ayrı bir iş
tir, toplumsal huzuru, toplumsal rahatlığı, toplumsal kardeşliği var eden, sosyoekonomik ve 
psikolojik tedbirleri var eden yapı da ayrı bir iştir. Yoksa, burada kalkıp, Bizans'taki gibi "melekler 
dişi mi, şeytan mı" şeklinde tartışmalarla filan geçirilecek hiçbir zaman yok. Mesele ciddîdir. Bir
birimizi anlayarak, birbirimizi kavrayarak, polemik konusu yapmaksızın, meseleyi ciddî boyutlar
da yakalamak suretiyle Türkiye bu işin üstünden gelir. Geldi tarihte, tarihin en zor döneminde gel
di. 20 ilin ilçesinde, köyünde, kasabasında 24 saat olay vardı. Sabah akşam karakollar basılıyordu. 
Sokağa çıkamayan insanlar vardı. Şimdi bugün burada o bölgenin mebusu arkadaşlarımız var. Keş-
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ke bir kapalı oturum da yapalım, samimî olarak getirip söylesinler. Bugün öyle söylendiği kadar 
kolay değil. Sizin mebuslarınız Valiyle giderken Bingöl yolunda ramakla kurtulmadılar mı mayın
dan?! Basit bir iş midir?! Mayın tehlikesini ortadan kaldıracak ne kadar asfaltlamaya ihtiyaç var, şu 
var bu var, var oğlu var, birsürü iş var. Bunun üstesinden gelinmiştir. Bunlar filan hiçbir şey değil
dir o olayların yanında. Yeter ki, bu olayların üstesinden gelecek organizasyonun sahibi olunması. 
Bu organizasyonun arkasında önce hükümetin siyasî iradesi, onun ihtiyacı olduğu yerde bu Mec
lisin toplu iradesi devreye girer, mesele çözülür. Temel zemin demokrasidir, temel zemin Meclistir. 
Türkiye'nin, demokrasisinden vazgeçerek hiçbir yere gidebilmesi mümkün değildir. Demokrasi 
içinde de bunun çözümleri vardır. Bunun da yeri, tartışılacağı, konuşulacağı yer burasıdır. 
Dolayısıyla, genel görüşme açılmamasının kime ne faydası var?! Daha fazla, daha rahat konuşul
sun, bir medenî üslup içerisinde konuşulsun, tecrübeler aktarılsın. Ciğeri yanan vatandaşlar var. Ben 
dostça söylüyorum size. 

İstediğiniz kadar itiraz edin. Bu yaz mevsiminde köye, kasabaya, tarım alanlarına kaç İktidar 
Partisi milletvekili girebildi?! (AK Parti sıralarından "herkes gitti" sesleri) 

SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Hepimiz oradaydık. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Devam edin!.. Devam edin!.. Kaymakamla, valilerle 

seyahatlere devam edin siz! Bu anketlere de güveniyorsanız hemen de seçime gidin. 
Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP, CHP, ANAP ve Bağımsızlar sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağar. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Şahin Bey; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Sayın Ağar'ın biraz önce ifade ettikleri, terör nedeniyle Ankara'ya gelemeyen belediye başkan

ları hangi ilimizin, hangi ilçemizin, hangi beldemizin belediye başkanlarıdır, hükümet olarak eğer 
bize bildirirlerse çok memnun olurum; çünkü, çok ciddî bir ithamdır bu. 

İçişleri Bakanımız, gerek ben bu konuyu takip edeceğimizi Genel Kurulun huzurunda ifade et
mek istiyorum. Varsa eğer, bildirsinler bize, tetkik edelim, takip edelim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... (CHP, ANAP, DYP ve Bağım

sızlar sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için, Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim 

2005 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 19.00 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, IMF'ye verilen niyet mektuplarına ve cevabî mek

tuplara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6208) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
^—Antalya Milletvekili 

r \yu^ûAAA^ 

1. Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki ilişkilerin tarihinde, 
ülkemizin IMF'ye vermiş olduğu bütün niyet mektuplarının içerikleri tam olarak 
nedir? 

2. Bu niyet mektuplarına cevaben IMF tarafından gönderilen herhangi bir 
değerlendirme, tavsiye ve telkin mektupları olmuş mudur? 

3. Gelen cevabi mektupların tamamının içeriği nedir? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Hazine Müsteşarlığı 

25.07.05* 4 3 2 1 3 
Sayı : B.02.1 .HM.O.DEİ.02.00/3000 
Konu : Soru Önergesi Hk. 

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 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

(Kanunlar v e Kararlar Daires i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İlgi : T . C . B a ş b a k a n l ı k Kanunlar v e Kararlar G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 3 0 M a y ı s 2 0 0 5 tarih 
v e B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 4 4 6 - 1 3 / 2 4 3 3 sayı l ı yaz ı s ı . 

İ l g i ' d e kayıt l ı yaz ıda , A n t a l y a Mi l l e tvek i l i Say ın Nai l K A M A C I tarafından S a y ı n 
B a ş b a k a n ı m ı z a t e v c i h e d i l e n 7 / 6 2 0 8 sayı l ı yaz ı l ı soru ö n e r g e s i n i n sureti ekli o larak 
g ö n d e r i l m i ş v e süres i i ç i n d e cevaplandır ı lmas ı ta lep edi lmişt ir . 

S ö z k o n u s u soru ö n e r g e s i i le i lgi l i olarak H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n c a hazır lanan 
c e v a p m e t n i i l i ş ik te sunulmaktadır . 

B i lg i l er i i l e gereğ in i arz eder im. 

A l i B A B A C A N EKLER: 
1 " Y a z I D e v l e t Bakanı 
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A N T A L Y A MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL K A M A C I T A R A F I N D A N SAYIN 
B A Ş B A K A N I M I Z A TEVCİH EDİLEN 7/6208 SAYILI YAZILI S O R U 

Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN H A Z İ N E MÜSTEŞARLIĞINCA H A Z I R L A N A N C E V A P 
METNİ 

1) Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki ilişkilerin tarihinde, 
ülkemizin IMF'ye vermiş olduğu bütün niyet mektuplarının içerikleri tam olarak 
nedir? 

2) Bu niyet mektuplarına cevaben IMF tarafından gönderilen herhangi bir 
değerlendirme, tavsiye ve telkin mektupları o lmuş mudur? 

3) Gelen cevabi mektupların tamamının içeriği nedir? 

C E V A P L A R : 

Niyet mektupları , ülkelerin ekonomik programlarını ayrıntılı bir biçimde anlattıkları 
metinlerdir. Ülkeler ekonomik programları kapsamında Uluslararası Para Fonu 
( IMF) 'ndan kaynak kullanımı talep ederler. IMF ise söz konusu ekonomik programları 
değerlendirerek bu programlar çerçevesinde ülkelere mali destek sağlar. Bu anlamda 
IMF 'n in cevabi nitelikte mektupları mevcut değildir. 

17,18 ve 19. stand-by düzenlemelerine ilişkin IMF'ye gönderilen niyet mektupları, 
Hazine Müsteşar l ığ ın ın internet sayfasında (www.hazine.gov.tr) bulunmaktadır. 

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı 
"Bilgi Dosyası" adlı kitabın basımı ve dağıtımına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6212) 

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 

A ş a ğ ı d a k i sorular ımı Başbakan sayın R e c e p T a y y i p E r d o ğ a n 1 in 
yaz ı l ı o la rak yanı t lamas ın ı bilgilerine sunar ım. 

Kerrîal K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İ s tanbul Mil le tveki l i 

1. T . C . Başbakan l ık İnsan Hakları Başkan l ı ğ ı ' n ın 4 8 sayfalık 
"Bilgi D o s y a s ı " ki tapçığının bas ım v e dağı t ımı , İngil tere 
B ü y ü k Elçi l iği taraf ından mı finanse edi lmiş t i r? 

2 . H a n g i gerekçeyle bu kitapçık, Türk iye Cumhur iye t i taraf ından 
bas ı l amamış v e dağı t ı lamamışt ı r? Türk iye Cumhur iye t i 
ta raf ından 4 8 sayfalık bir ki tapçığın bas ımı için k a y n a k 
b u l u n a m a m a s ı n ı n haklı gerekçeleri nelerdir? 

3 . B a ş b a k a n olarak, s izin b u uygu lamadan haber in iz va r m ı ? Size 
v e y a Müsteşar ın ıza bilgi verildi mi? 

4 . B u tü r uygulamala r ı doğru buluyor m u s u n u z ? 

5 . B u n a benzer başka uygulamalar da o l m u ş mudur , varsa 
hangi ler id i r? H a n g i Büyükelçi ler , H a n g i Başbakan l ık yayınını 
f inanse ettiler? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/286753 25 TemiTlUZ 2005 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kıhçdaroğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 

Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan 7/6212 £sas No'lu yazılı 
soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

y^^_ -f-yu 
A b d u l l a h G Ü L 

EK: Soru önergesi yanıtı 0
D ' l !Ş!° r İ ^ a k ! m Ve 

" ° J Başbakan Vş:rcfımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 
7/6212 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. T.C. Başbakanlık insan Hakları Başkanlığı'nın 48 sayfalık "Bilgi Dosyası" 
kitapçığının basım ve dağıtımı, ingiltere Büyükelçiliği tarafından mı finanse 
edilmiştir? 

. 2. Hangi gerekçeyle bu kitapçık, Türkiye Cumhuriyeti tarafından basılamamış ve 
dağıtılamamıştır? Türkiye Cumhuriyeti tarafından 48 sayfalık bir kitapçığın basımı 
için kaynak bulunamamasının haklı gerekçeleri nelerdir? 

3. Başbakan olarak sizin bu uygulamadan haberiniz var mı? Size veya Müsteşarınıza 
bilgi verildi mi? 

4. Bu tür uygulamaları doğru buluyor musunuz? 

5. Buna benzer başka uygulamalar da olmuş mudur, varsa hangileridir? Hangi 
Büyükelçiler hangi Başbakanlık yayınını finanse ettiler? 

YANIT: 

İnsan haklarının hükümetler, hükümet dışı kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, sosyal 
gruplar ve bireyler arasında işbirliğiyle çok daha etkin bir biçimde korunabileceği ve 
geliştirilebileceği anlayışını paylaşan ülkemiz, bu alanda uluslararası işbirliğine önem 
atfetmekte ve bu amaçla yapılan faaliyetlerle gerçekleştirilecek karşılıklı etkileşim yoluyla 
insan hakları standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde yükseltilmesini hedeflemektedir. 

İnsan Hakları Başkanlığı, insan hakları konularında bilinç arttırma ve eğitim 
faaliyetleri çerçevesinde başta AB, Avrupa Konseyi ve AB üyesi ülkelerle olmak üzere 
uluslararası işbirliğiyle çeşitli projeler yürütmüş ve yürütmektedir, örneğin, İnsan Hakları 
Başkanlığı'nın 2003 Nisan-2004 Mayıs tarihleri arasında AB Komisyonu ve Avrupa 
Konseyi'yle ortak yürüttüğü "insan Hakları ve Demokratik ilkeler Konusunda Bilinç 
Oluşturma Projesi" kapsamında, diğer faaliyetler meyanında, 200 bin adet broşür ve 500 bin 
adet afiş bastırılarak ülke genelinde dağıtılmıştır. 

Özellikle İl ve İlçe insan Hakları Kurullarının bilgi kapasitesini geliştirmeye yönelik 
olarak ülkemizde insan hakları alanında gerçekleştirilen çabaların derlendiği sözkonusu Bilgi 
Dosyası da devlet bütçesine yük getirmeyecek şekilde AB üyesi olan İngiltere'nin katkısıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
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3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, IMF Başkan Yardımcısının asgarî üc
retle ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/6216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. -

Saygılarımla. // / 
/ / 12.05.2005 

/ / / / Feridun F. BALOĞLU 
lsff/ Antalya Milletvekili 

Uluslar arası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı ANNE KRUEGER'in 
geçen hafta Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, (TÜRKİYE'DE ASGARİ 
ÜCRETİN "ÇOK YÜKSEK" OLDUĞUNA) ilişkin görüşleri kamuoyuna yansımıştır. 

1- 270 dolarlık asgari ücretle kendisinin geçinip geçinemeyeceği 
sorusuna "eğer bu ücretle geçinmek zorundaysanız, geçinirsiniz" diyen bayan 
Krueger'in IMF'den arkadaşı Willy KİEKENS ile bir gece önce, İstanbul Bebek'te 
Boğaz manzaralı bir mekandaki ziyafetinin sonunda HESAP ÖDENMİŞ MİDİR? 

2- Eğer "devlet sırrı" değilse, ödenen hesabın miktarı nedir? Ödeme nakit 
olarak mı yapılmıştır? Ödeme hangi kişi ya da kurum tarafından yapılmıştır? 

3- Ödemeye ilişkin kayıtlara ulaşılmaması mümkün olamayacağına göre; 
bu konudaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacak mısınız? 

4- Bayan Krueger'i, bir daha ki gelişlerinde İstanbul ve Ankara'daki 
asgari ücretle "geçinen" bir vatandaşımızla tanıştırarak, ülke gerçeklerini 
doğrudan öğrenmesini sağlayacak bir yöntemi uygulayacak mısınız? 

5- Bu konuda, Bayan Krueger'in mi, asgari ücret ile geçinemediklerini 
belirten milyonlarca vatandaşımızın görüşlerine mi katılıyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^?'D57> 

/2005 JkJSb* 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M Başl ının, 24.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6216-11305/33577 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 30.05.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-446-21/2432 saydı 
yazısı. 

c) Hazine Müsteşarlığının 11.07.2005 tarih ve 40257 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/6216 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

s*Q^ 
Mehmet AI^ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Ek: İlgi ( c) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI : B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/3000 
KONU: Soru Önergesi 1 1. 07. 0 5 * 4 0 ? 5 7 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ati ŞAHİN) 

İlgi : 1 Haziran 2005 tarih ve B.02.0.002/3989 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesine ilişkin Hazine Müsteşarlığınca 
hazırlanan cevap metni ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali Ö"Xt3ACAN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
1-Yazı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU 
TARAFINDAN VERİLEN SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN HAZİNE 

MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

1) 270 Dolarlık asgari ücretle kendisinin geçinip geçincmeyeceği sorusuna "eğer bu 
ücretle geçinmek zorundaysanız, geçinirsiniz" diyen bayan Krucger'in lMF'den 
arkadaşı Willy Kiekens ile bir gece önce, İstanbul Bebek'te Boğaz manzaralı bir 
mekandaki ziyafetinin sonunda Hesap ödenmiş midir? 

2) Eğer "devlet sırrı" değilse, ödenen hesabın miktarı nedir? Ödeme nakit olarak mı 
yapılmıştır? Ödeme hangi kişi ya da kurum tarafından yapılmıştır? 

3) Ödemeye ilişkin kayıtlara ulaşılmaması mümkün olamayacağına göre; bu 
konudaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacak mısınız? 

4) Bayan Krueger'i, bir daha ki gelişlerinde İstanbul ve Ankara'daki asgari ücretle 
"geçinen" bir vatandaşımızla tanıştırarak, ülke gerçeklerini doğrudan öğrenmesini 
sağlayacak bir yöntemi uygulayacak mısınız? 

5) Bu konuda, Bayan Krueger'in mi, asgari ücret ile geçincmcdiklcrini belirten 
milyonlarca vatandaşımızın görüşlerine mi katılıyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

3 Mayıs 2005 tarihinde çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelen Uluslararası 
Para Fonu (IMF) 1. Başkan Yardımcısı Anne Krueger'in İstanbul ziyareti sırasında özel 
programı çerçevesinde yapmış olduğu şahsi harcamaların niteliği ve tutarı hakkında bilgi 
mevcut değildir. 

Bilindiği gibi istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele konulan uygulanmakta olan 
ekonomik programın önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Uygulanan istihdam artırıcı 
politikalar ile amaçlanan tüm vatandaşların elde edilen başarılardan eşil biçimde 
faydalanmasını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. İstihdamı artırmaya yönelik 
olarak çıkarılan Teşvik Yasası da bu amaca hizmet eden uygulamalardan biri olmuştur. 
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4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, suç işleme oranına ve suça itme nedenlerine 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6283) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAtf 
DYP Denizli Milletvekili 

1-0-18 yaş grubu çocuklarda suç işleme oranı yüzde kaçtır? 

2-İşlenen suçların, suç türlerine göre bir istatistik!' Çalışması yapılmış 
mıdır? 

3 - Çocukları suça iten nedenler nelerdir? Çocukları suça iten nedenlerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik olarak Bakanlığınızca hangi çalışmalar 
yapılmıştır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
QY.A£/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11279 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6283 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesini müsaadelerinize arz ederim. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
966 

22.08.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-1 1279 sayılı yazınız, 

b) 01/06/2005 tarihli ve 622 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6283 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Soru önergesi cevabı 
2- İstatistik bilgi 

Cemil ÇIÇEI 
Bakan 
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Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6283 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Çocuğun gelişiminin devamlılık içeren dinamik bir süreç olduğu, bu süreçte, onun 
kendisinden kaynaklanan yetersizlikleri ile çevresel aktörlerin getirdiği hızlı kentleşme ve 
sanayileşmenin, göç ve ekonomik krizlerin, değişen değer ve ahlâk kurallarının yarattığı 
karmaşa, aile sorunları, yetersiz eğitim, ilgi ve sevgi eksikliği gibi güçlüklerin, çocuğu suça 
iten nedenlerin başında yer aldığı; 

Çeşitli nedenlerle, yoksulluk içinde bulunan çocuk ve gençlerin yeterli aile, toplum ve 
kurumsal desteği bulamadığı takdirde, kendi destek gruplarını oluşturdukları, bu durumun 
çocuk ve gençlerin risk altına girmesine sebep olduğu; 

Eğitim ve sosyal ihmal nedeniyle çocukların ortaya çıkan eksikliklerini tamamlayıp 
onların enerjilerini olumlu yönlere sevk ederek, topluma sorumluluk sahibi bireyler olarak 
katılımlarını sağlamak, gerek çocukların, gerekse toplumun suç ve suçluluktan korunması 
açısından en etkili yöntem olduğu: 

Ayrıca, çocukları suça iten nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların esas 
itibarıyla, suç işlenmeden önceki süreçte ele alınması gerektiği. Bakanlığımızca yürütülen 
çalışmaların çocuğun suç davranışından sonraki süreçte başladığı, bu kapsamda çocuğun 
tahliye sonrasında tekrar suça yönelmemesine yardım etmek üzere. Bakanlığımız Ceza ve 
Tevki fevleri Genel Müdürlüğü Çocuk Gözetim-Eğitim ve İyileştirme İşleri Şube Müdürlüğü 
tarafından ceza infaz kurumlarında bulunan 13-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik kurum 
içi eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile tahliye sonrası koruma ve yardım çalışmalarının 
yürütüldüğü; 

Öte yandan, eğitim evlerinde bulunan çocukların; yaş ve eğitim durumlarına göre ilk, 
orta ve yüksek eğitim kurumlarına, okullarında gerçekleştirilen sosyal aktivitclcre, spor 
faaliyetlerine, öğıenimleriyle ilgili olarak kendilerini geliştirebilecekleri yabancı dil, 
bilgisayar, üniversite hazırlık, meslek eğitimi gibi kurslara katılımlarının sağlandığı, açık 
öğretim ve üniversite sınavlarına kurum dışında girdikleri, tiyatro, konser, spor karşılaşmaları 
gibi sosyal etkinliklere kurum eğitimcileri ve uzmanları gözetiminde katıldıkları; 

Eğitim evlerinde. 15 yaşından büyük olan çocuklardan örgün eğitime devam etmeleri 
mümkün olmayanların, meslek eğitimi kapsamında uygun bir mesleğe yönlendirilerek 
eğitimleri sonucunda bir meslek sahibi olmalarının sağlandığı; 

Kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ise. kurum içinde açılan meslek eğitim 
kurslarına katılabildikleri. kurs sonucunda belge alarak meslek sahibi oldukları, açık 
ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesine devam edebildikleri; 

Tahliye sonrasında, koruma ve yardım çalışmaları ile çocukların eğitimlerini 
sürdürmelerine ve iş bulmalarına yardımcı olunduğu, topluma uyumlu bireyler olarak yer 
almaları ve yeniden suça yönelmemeleri için çalışılmalar yapıldığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmış olup, konuyla ilgili olarak 
Bakanlığımızda bulunan 2003 yılına ait istatistik bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Öte yandan, işlenen suçların suç tiplerine göre dağılımına ilişkin istatistik bilgiler 
Bakanlığımız Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından tutulmakta olup bu bilgiler, 
Webmastertö).adli-sicil.uov.tr adresli web sayfasında, ayrıca her yıl kitap olarak "Adalet 
İstatistikleri Yıllığı" adı altında yayınlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^** N ^* 

Cemil ÇİÇEjd 
B a k a n / 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEZA MAHKEMELERİNE AÇILAN DAVALARDAKİ ÇOCUK SANIKLARIN 
YAŞ GRUPLARINA YILLAR İTİBARIYLA DAĞILIMI 

YILLAR 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
12-15 YAŞ 

ERKEK | 
17681 
16886 
16268 
16116 
18016 
17150 
16027 
17228 
21700 
19633 

KADIN) 
1409 
1257 
1072 
1752 
1626 
1558 
1630 
1665 
2120 
1732 

TOPLAM 
19090 
18143 
17340 
17868 
19642 
18708 
17667 
18893 
23820 
21365 

16-18 YAŞ 
ERKEKİ 

44104 
43768 
48271 
61157 
70444 
66928 
64713 
62113 
69207 
93668 

SANIK SAYISI 

KADİNİ TOPLAM 
4046 
3880 
4799 
5197 
6545 
6324 
6621 
6200 
7877 
9687 

48150 
47648 
53070 
66354 
76989 
72252 
71334 
68313 
77084 

103255 

TOPLAM 
ERKEKİ 

61786 
60654 
64539 
77273 
88460 
83078 
80740 
79341 
90907 

113301 

KADİNİ TOPLAM 
5456 
5137 
5871 
6949 
8171 
7882 
8251 
7865 
9997 

11319 

67240 
65791 
70410 
84222 
96631 
90960 
88991 
87206 

100904 
124620 

CEZA MAHKEMELERİNE AÇILAN DAVALARDAKİ SANIK ÇOCUKLARIN 100.000 ÇOCUK 
NÜFUSUNDAKİ DAĞILIMI 

(1994-2003) 

MAHKEME 
TÜRÜ 
D.G.M. 
AĞIR CEZA 
ASLİYE CEZA 
SULH CEZA 
İCRA CEZA 
TRAFİK 
ÇOCUK MAH. 
TÜRKİYE 

1994 
8 

35 
343 
226 

0 
0 

63 
675 

1995 
5 

32 
324 
231 

0 
0 

56 
650 

100.000 ÇOCUK NÜFUSUNDAKİ SANIK ÇOCUK SAYISI 
1996 

5 
32 

358 
252 

0 
0 

54 
702 

1997 
3 

32 
395 
345 

0 
6 

58 
838 

1998 
4 

37 
410 
445 

0 
4 

60 
960 

1999 
4 

35 
344 
436 

1 
3 

59 
883 

2000 
2 

26 
355 
426 

0 
2 

57 
869 

2001 
4 

34 
354 
392 

0 
2 

61 
847 

2002 
3 

46 
425 
433 

0 
2 

70 
981 

2003 
5 

49 
413 
448 

0 
4 

278 
1197 

1400 

1000 ! 

400 

1994-2003 

67 

1» 

5 

94 

YILLARI CEZA MAHKEMELERİNE AÇILAN DAVALARDAKİ ÇOCUK SANIKLARIN 
100.000 ÇOCUK NÜFUSUNDAKİ DAĞILIMI 

6C 

19 
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19 97 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇOCUK MAHKEMELERİNE AÇILAN DAVALARIN SUÇ TÜRLERİNE DA 
(1/1/2003-31/12/2003) 

TCK 
MADDE NO 
TCK 491-494 (HIRSIZLIK) 
TCK 456-460 (MÜESSİR FİİL) 
2918 SA.TRAFİK K. MUH. 
TCK 495-502 (GASP) 
TCK 414428 (IRZA TASADDİ) 
TCK 516-521 (NAŞI İZRAR) 
TCK 448-455 (ADAM ÖLDÜRME) 
TCK 480-490 (HAKARET VE SÖVME CÜRÜMLERİ) 
6136 SA.ATEŞLİ SİLAHLAR K.MUH 
TCK 339-349 (EVRAKTA SAHTEKARLIK) 
TCK 508-511 (EMNİYETİ SUİSTİMAL) 
TCK 179-192 (ŞAHIS HÜRRİYETİNİ TAHDİT) 
TCK 254-265 (HÜKÜMETE KARŞI ŞİDDET VE MUKAVEMET) 
TCK 316-331(PARA VE KIY.KAĞITTA SAHT.) 
TCK 403-404 (UYUŞTURUCU MADDE İLE İLGİLİ SUÇLAR) 
6831 SA.ORMAN K.MUH. 
1918 SA.KAÇAKÇILIK K.MUH. 
TCK 429-434 (KIZ.KADIN VE ERKEK KAÇIRMA) 
TCK 503-507 (DOLANDIRICILIK VE İFLAS) 
5682 SA.PASAPORT K.MUH. 
TCK 563-565 (ARABA VE HAYVAN.MUH.KUSUR) 
TCK 369-383 (YANGIN, SU BASKINI) 
2911 SA. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ K.MUH.. 
TCK 266-273 (RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE C.) 
DİĞER 
TOPLAM 

AÇILAN 
DAVA 

SAYISI 
11346 

3682 
1747 
1254 
628 
254 
249 
220 
203 
202 
191 
187 
148 
137 
131 
112 
96 
92 
81 
70 
57 
54 
54 
51 

368 
21614 

% 
52,5 
17,0 
8.1 
5,8 
2.9 
1,2 
1.2 
1.0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,7 
0.6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
1.7 

100,0 

ERKEK 
2933 
1144 
619 
332 
250 
149 
85 
94 

112 
54 
69 
61 
46 
78 
13 
50 
42 
37 
32 
19 
20 
28 
23 
19 
85 

6394 

12-15 YAŞ 
KADIN 

499 
75 
3 
1 
5 

12 
3 
9 
2 

14 
8 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
2 
5 

17 
667 

TOPLAM 
3432 
1219 
622 
333 
255 
161 
88 

103 
114 
68 
77 
64 
46 
78 
15 
50 
42 
37 
32 
22 
20 
32 
25 
24 

126 
7061 

% 
48,6 
17,3 
8,8 
4,7 
3,6 
2,3 
1.2 
1.5 
1.6 
1.0 
1,1 
0,9 
0,7 
1,1 
0,2 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
1.8 

100,0 

ERKEK 
10596 

3504 
1124 
1301 
662 
278 
229 
167 
147 
151 
208 
154 
155 
85 

169 
86 
55 
79 
68 

158 
34 
40 
88 
30 

331 
19899 

SA 
16 

KAD 
17 

19 



CEZA MAHKEMELERİNE TCK'NUN MADDELERİ İLE İLGİLİ AÇILAN VE YOĞUNLUK GÖSTERE 
(1/1/2003/31/12/2003) 

TCIT 
MADDE 
NO İSNAD EDİLEN SUÇ TÜRÜ 
491-494 
456-459 
179-192 
563-565 
448-455 
503-507 
339-349 

EDENLE]414-428 
274-277 
316-331 

512 
480-490 
571-575 
228-240 
508-511 
394-410 
516-521 
495-502 
526-529 
429-434 
350-357 
369-383 
513-515 
254-265 
193-194 
308-310 
266-273 
567-570 
549-551 
477-479 
168-173 
546-548 

285 
466 
566 

202-208 
243-251 
435-436 
201 

286-293 
298_307 
283-284 

DAVA 
SAYISI 
TfffiS 
126011 
37738 
25192 
21286 
19911 
17562 
16714 
16602 
15896 
16388 
15233 
14190 
13617 
11472 
10551 
10472 
9808 
9192 
8721 
8002 
7798 
7296 
6961 
6646 
6479 
6046 
6043 
5478 
3047 
2611 
2561 
2497 
2304 
2146 
2132 
1390 
1213 
1136 
1125 
1024 
1010 
6064 

18.69 
6,60 
3,74 
3,16 
2.95 
2,61 
2,48 
2,46 
2,36 
2,28 
2,26 
2,10 
2,02 
1.70 
1,57 
1,66 
1,46 
1,36 
1.29 
1.19 
1.16 
1,08 
1.03 
0,97 
0.96 
0,90 
0,90 
0,81 
0.45 
0,39 
0.38 
0,37 
0.34 
0,32 
0,32 
0,21 
0,18 
0,17 
0.17 
0,16 
0,15 
0,90 

12-1S YAŞ 

3298 
202 
118 
204 

58 
66 

436 
2 

93 
184 
178 
42 

6 
79 
36 

348 
633 

24 
79 
22 

107 
9 

69 
56 
11 
25 

0 
18 
4 

73 
25 
15 
17 
12 
0 
0 

11 
3 

12 
13 
10 
23 •rrm 

K 

276 
19 
9 

20 
3 

21 
14 
0 
2 
1 

26 
3 

10 
10 
3 

33 
14 
1 
6 
4 

20 
2 
4 
8 
1 
6 
0 
1 
1 
8 
5 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
o 
4 
0 
4 
4 

16-18 YAŞ 

HİRSİZLİK.. 
ŞAHISLARA KARŞI MÜESSİR FİİL 
ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNDE CÜRÜMLER 
ARABA VE HAYVANLARIN İDARE VE MUHAFAZASINDA KUSUR 
ADAM ÖLDÜRME CÜRÜMLERİ 
DOLANDIRICILIK VE İFLAS 
EVRAKTA SAHTEKARLIK 
CEBREN IRZA GEÇEN.KÜÇÜKLERİ BAŞTAN ÇIK.VE İFFETE TAARRUZ 
MÜHÜR FEKKİ VE HÜKÜMETİN MUHAFAZASINDAKİ EŞYAYI ÇALMAK 
PARALARDA İTİBARI AMME KAĞIT. VEYA KIYMETLİ DAMGA. SAHTE 
EŞYAYI CÜRMİYEYİ SATIN ALMAK VE SAKLAMAK 
HAKARET VE SÖVME CÜRÜMLERİ 
SARHOŞLUK 
MEMURİYET GÖREVİNİ İHMAL VE SUİSTİMAL EDENLER 
EMNİYETİ SUİSTİMAL 
UMUMUN SIHHATİNE.YENECEK VE İÇİLECEK ŞEYLERE MÜTEALLİK CÜR. 
NAŞI IZRAR 
YAĞMA YOL KESME VE ADAM KALDIRMAK 
SELAHİYATTAR MERCİLERİN EMİRLERİNE İTAATSİZLİK 
KİZ VE KADIN VE ERKEK KAÇIRMA. 
HÜV.CÜZDANI, NÜFUS TEZ.. PASAPORT, RUH..BEYAN. SAHTEKAR 
YANGIN, SU BASKINI.GARK VE SAİR BÜYÜK TEHLİKELERE MÜT. CÜR 
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ 
HÜKÜMETE KARŞI ŞİDDET VEYA MUHAKEMET VE KANUNLARA MUH 
MESKEN MASUNİYETİ ALEYHİNDE CÜRÜMLER 
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK EDENLER 
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER 
KUMAR 
SİLAH VE ECZAYI NARİYEYE AİT KABAHATLER 
TERBİYE VE İNZİBAT VAS. SUİSTİMALİ AİLE EFRADINA FENA MUAMELE.. 
TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK YARDIM VE YATAKLIK ETMEK 
HALKI RAHATSIZ EDEN HAREKETLER 
İFTİRA 
KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK 
HALKI TEHLİKEYE MARUZ BIRAKACAK SAİR KABAHATLER 
ZİMMETE PARA EÇİRME VE İHTİLAS 
HÜKÜMET MEMURLARI TARAF.EFRADA KARŞI YAPILACAK SUİMUAMELELER. 
FUHŞİYATA TAHRİK 
İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİ ALEYHİNDE CÜRÜMLER 
YALAN ŞAHİTLİĞİ VE YALAN YERE YEMİN 
TEVKİFHANE VE HAPİSHANEDEN FİRAR VE FİRARA VESATAT 
SUÇ TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İĞFAL 
DİĞER TCK 

40863 
18254 
1947 

668 
1262 
409 
307 

2141 
117 
269 
906 

1023 
797 
42 

630 
541 

1103 
3046 

276 
761 
177 
297 
46 

560 
512 
166 
354 
44 

223 
46 

326 
198 

65 
217 
38 
0 
0 

77 
16 
39 
72 
24 

189 

529 
144 

35 
3 

12 
6 
5 

12 

1 
13 
32 

2 
6 
2 
3 
6 
7 
7 
6 

3 
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CEZA MAHKEMELERİNE CEZA HÜKMÜ TAŞIYAN ÖZEL KANUNLAR İLE İLGİLİ AÇILAN VE YOĞUNLUK 
(1/1/2003-31/12/2003) 

İSNAO EDİLEN SUÇ İLE İLGİLİ KANUN 
KANUN 
NO 

DAVA 
SAYISI 

12-15 YAŞ 16-18 YÂŞ" 
S 

İCRA İFLAS KANUNU 
ÇEK KANUNU 
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 
ORMAN KANUNU 
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR HK. KANUN 
AVDA SPORDA KULLANILAN SİLAHLAR HK.KANUN 
PASAPORT KANUNU 
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN 
VERGİ USUL KANUNU 
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ H.KANUN 
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 
DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HK.KANUNU 
SU ÜRÜNLERİ KANUNU 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HK.K 
İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 
KOOPERATİFLER KANUNU 
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA H.KANUN 
BASIN KANUNU 
DERNEKLER KANUNU 
MARKALAR KANUNU(ESKİSİ 551 SAYILI KANUN) 
KANUN DIŞI YAK.VE TUTUK. KİŞİLERE TAZMİNAT VERİLMESİ HK 
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 
TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İH. MUR. VE KORUNMASI HK.K... 
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 
TAŞINMAZ MAL ZİLY.YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖN. HK.K 
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜ 
HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU 
SENDİKALAR KANUNU 
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
BELEDİYE KANUNU 
İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU 
AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN 
YARDIM TOPLAMA KANUNU 
DİĞER ÖZEL KANUNLAR 

2004 
3167 
2918 
6831 
6136 
2521 
5682 
1918 
213 

2313 
4926 
4922 
1380 
2863 
298 
222 
1163 
1567 
5680 
2908 
556 
466 
2911 
1705 
5846 
3091 
9902 
3285 
2821 
3713 
1580 
4250 
6132 
2860 

612271 
131790 

87976 
25339 
19622 

9915 
8196 
8162 
6718 
3917 
3490 
3114 
2735 
2317 
2167 
1912 
1874 
1860 
1330 
1199 
1093 
902 
797 
770 
767 
746 
663 
633 
674 
669 
627 
488 
479 
420 

8697 

1628127 

64,18 
13,81 
9,22 
2,66 
2,06 
1.04 
0.86 
0,86 
0,70 
0,41 
0,37 
0,33 
0,29 
0,24 
0,23 
0,20 
0,20 
0,19 
0,14 
0,13 
0.11 
0,09 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,07 
0,07 
0,06 
0,06 
0,06 
0,05 
0,06 
0,04 
0,91 

100,00 

0 
0 

1675 
168 
143 
37 

110 
79 

0 
6 

13 
0 

10 
6 
4 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 

27 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
0 

114 
•5353 

o 
o 

10441 
896 
870 
211 
891 
366 

0 
105 
116 

61 
40 
23 

9 
0 
0 
0 

74 
34 

0 
2 

411 
4 

17 
4 
3 
1 
0 

10 
0 
1 
7 

12 
143 

0 
0 

436 
35 
19 

9 
176 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
0 

60 
1 
2 
0 
0 
0 

o 
1 
o 
o 
o 
3 

14 
•^75 
1357 

6 
1 

10 ÖZEL KAMUN TOPLAMI 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

5.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ceza Muhakemeleri Kanununda değişiklik öngören bir 
teklife ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6284) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. s*~) y ~ 

€ Enver ÖKTEM J 
İzmir Milletvekili 

1. Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda, hakkında soruşturma açılan avukatların, aynı 
suçtan yargılanan kişilerin savunmasını yapmaktan yasaklanmasını içeren kanun 
teklifi savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelmiyor mu? 

2. Bu kanun değişikliğinin masumiyet ilkesine ve Anayasaya aykırılık içerdiğini 
düşünmüyor musunuz? 

3. Bu tür bir kanun değişikliğine gidilmesinin gerekçesi nedir? 

T C 
ADALET BAKANLIĞI 05.09.2005 

Bakan 
1082 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11279 sayılı yazınız, 

b) 01/06/2005 tarihli ve 620 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Enver ök tem tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6284 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

- 1 3 7 -
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Sayın Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6284 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Taslağı Bakanlığımızca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
04/12/2004 tarihinde 5271 sayılı Kanun olarak kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanununun 
"Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem" kenar başlıklı 151. maddesi; 

"(1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz 
veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, hâkim 
veya mahkeme derhâl başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Bu 
durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir. 

(2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açıklarsa 
oturum ertelenir." 

Şeklinde iken, başta Yargıtay olmak üzere, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yapılan 
bilgilendirme toplantıları sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili olarak ileri 
sürülen görüş ve eleştiriler doğrultusunda, uygulamada ortaya çıkabilecek olası sorunları 
giderebilmek amacıyla Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin hazırladığı Kanun 
Teklifinin, 25/05/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi 
sırasında; 

"Müdafiin Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen müdafılik sıfatından kaynaklanan 
hak ve yetkilerini kullanırken her şeyden önce bu görevin gerektirdiği haklarını kanunların 
belirlediği sınırlar içerisinde kullanması zorunludur. Nitekim, usul kanunlarının hukuken 
korumuş olduğu savunma hakkı da bunu gerektirir. 

Müdafiin savunma görevini üstlendiği soruşturma ve kovuşturmada, özellikle belli 
birtakım suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma başlaması halinde bu görevini 
tarafsız ve objektif bir şekilde sürdüremeyeceği açıktır. 

Karşılaştırılmalı hukuka bakıldığında, bazı suçlarla ilgili davalarda, belirli olayların 
müdafiin görevini kötüye kullandığını göstermesi halinde müdafi görevden 
yasaklanabilmektedir. 

Alman mevzuatında sadece şüphe üzerine avukat hakkında müdafılikten yasaklama 
kararı verilebildiği halde, teklifle getirilen düzenlemede, avukat hakkında mutlaka maddede 
sayılan suçlardan dolayı kovuşturma açılmış olması aranmış, böylece daha teminatlı bir 
yaklaşım benimsenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında müdafi veya vekilin görevden yasaklanması konusu 
düzenlenmektedir. Avukat hakkında, maddede yazılı suçları işlediği iddiasıyla kovuşturma 
başlatılmış olması halinde müdafılik görevinden yasaklama kararı verilebilecektir. 
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Maddenin dördüncü fıkrasında ise müdafi veya vekilin görevi üstlenmekten 
yasaklanmasına ilişkin usul düzenlenmektedir. Görevinden yasaklama kararı, kovuşturma 
konusu suçla sınırlı olmak üzere, bir yıl süreyle verilebileceği, kovuşturmanın niteliği 
itibariyle bu yasaklama süresinin, altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa 
uzatılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin beşinci fıkrasında savunma hakkının kısıtlanmaması amacıyla, görevden 
yasaklama kararının, tutuklu veya hükümlü ile yeni bir müdafi görevlendirilmesi için ilgili 
baro başkanlığına bildirileceği hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin altıncı fıkrasında ise, görevden yasaklanan müdafi veya vekilin, tutuklu 
veya hükümlüye ceza infaz kurumunda veya tutukevinde başka davalarla ilgili olsa dahi 
görüşemeyeceği hükme bağlanmaktadır." 

Gerekçesiyle verilen önergenin kabulü sonucunda, 5353 sayılı Kanunla, söz konusu 
maddenin kenar başlığının "Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve 
müdafilik görevinden yasaklama" şeklinde değiştirildiği ve maddeye; 

"(3) 149 uncu maddeye göre seçilen veya 150 nci maddeye göre görevlendirilen ve 
Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü maddesinde sayılan suçlar ile terör suçlarından 
tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat, hakkında bu 
fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma açılması halinde tutuklu veya hükümlünün 
müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten yasaklanabilir. 

(4) Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, müdafi veya vekil 
hakkında açılan kovuşturmanın yapıldığı mahkeme tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu 
kararlara karşı itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılması halinde 
avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasaklama kararı, kovuşturma konusu 
suçla sınırlı olmak üzere, bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, kovuşturmanın niteliği itibariyle 
bu süreler altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatılabilir. Kovuşturma sonunda 
mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesi beklenmeksizin yasaklama 
kararı kendiliğinden kalkar. 

(5) Görevden yasaklama kararı, tutuklu veya hükümlü ile yeni bir müdafi 
görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. 

(6) Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka davalarla ilgili 
olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya 
tutukevinde ziyaret edemez." 

şeklinde dört yeni fıkra eklendiği malûmlarıdır. 

Öte yandan, Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu 
adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi 
istemekten ibarettir." hükmüne yer verilmiş; aynı maddenin son fıkrasında da, soru ile ilgili 
önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma 
yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceği öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 
"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 

sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğu; 

"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konuların 
ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağı" hükme bağlanmıştır. 

Bu bağlamda, Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda 
belirtilen hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, önergede yer alan diğer soruların bilgi 
istemeye yönelik olmadığı, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi 
amaçladığı anlaşılmakla cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇ! 
Bakan 
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6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Emekli Sandığına ait, İzmir Büyük Efes Otelini 
yenileme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6289) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal ULAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Emekli Sandığı*nın sahibi olduğu otelleri yenileştirme kapsamında ele alınan Büyük 
Efes Oteli, Swissotel The Grand Hotel Efes İzmir adıyla yeniden açılacaktı fakat İzmir'in 
simgelerinden olan Büyük Efes Oteli iki yıldan fazla bir süredir kapalıdır ve bu durum İzmir'e 
ve İzmir turizmine zarar vermektedir. Bu nedenle; 

1. Emekli Sandığı, oteli yenileyebilecek güce sahip değilse bu projeye neden girdi? 

2. Otelin yenileme çalışmaları neden bu kadar uzun bir zaman almıştır? 

3. Gerekli çalışma yapılmadan otel neden apar topar kapatıldı? 

4. Sv/issotel The Grand Hotel Efes İzmir ne zaman faaliyete geçecektir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.PER.0.29/1 -22-993 1 9 .07.200 5 * 0 3 5 0 8 1 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'ndan alman 24/05/2005 tarihli ve 11279 sayılı 
yazı. 

izmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in, tarafımca cevaplandırılmasını istediği, 
7/6289 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur: 

1) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü otellerinin yenileme ve modernizasyon 
yatınmlan için gerekli olan finansmanın temini hususunda yapılan kredi ihalesi sonucunda, 
Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü arasında 100 
milyon ABD Dolan tutarında ve 10/07/2002 tarihli "Kredi Sözleşmesi" imzalanmıştır. 

Ancak Kredi Sözleşmesinin imzalanmasından sonra T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne atfı kabil olmayan nedenlerden dolayı ö n Koşul Dokümanlannın 
gerçekleştirilememesi nedeniyle söz konusu Sözleşme yürürlüğe konulamamış, dolayısıyla da 
kredinin herhangi bir bölümü T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nce kullanılamamıştır. 

2) Gerek kamuda yaşanan finansman sıkıntısı, gerekse Akbank T.A.Ş. ile T.C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü arasında 10/07/2002 tarihinde imzalanan 100 milyon ABD Dolan 
kredi kullanılabilmesine dair Sözleşmenin yürürlüğe girememesi sebebiyle otel yenileme 
çalışmaları gerçekleştirilememiştir. 
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3) Büyük Efes Oteli ile ilgili olarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Emek 
Proje Yönetimi Danışmanlık Denetim ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Ltd.Şti. ile Singapur 
Kanunlarına göre kurulmuş ve varlığım sürdüren Raffles International Limited arasında 
11/01/2002 tarihli Yönetim Anlaşması akdedilmiş olup, Anlaşma uyarınca yenileme 
çalışmaları başlatılmak üzere Otel kapatılmıştır. 

4) Büyük Efes Otelinin satışının özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmesi için gerekli prosedür tamamlanmış olup, bu sene içinde satış işleminin 
bitirilmesi planlanmaktadır. 

Bu çerçevede, Otelin kısa sürede satılarak, tadilatlarının yeni alıcı tarafından 
yaptırılması temin edilmiş olacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. ^ / 

JCemal UNAKITAN , 
" Maliye Bakanı 

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların sosyal tesislerden yararlan
dırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/6319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda Yer alan sorumun Sayın Cemil Çiçek- Adalet Bakanının 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

( Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Hakim ve savcılarımız gelişmemiz yerlerde sosyal ve kültürel bir etkinliği yaşamak şöyle dursun 
konuşacağı kişi/ kişiler idari yönden tahkikat söz konusudur. 
Ailesi ile birlikte taşrada bulunan kamu veya özel sosyal tesislere girmelerinde sıkıntılar yaşamaktad 

1 - Sosyal tesisler hangi kamu kuruluş veya özele ait olursa olsun yararlanmaları, (Restaurant ve 
sosyal tesislerden faydalanmaları) için, hakim- savcılarımızın sadece kimlik göstererek içeri 
girebilmeleri yönünde çalışmanız varmıdır? 

2- Bu yönde kamu- özel kuruluşlara bir genelge göndermeyi düşünüyormunuz? 
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TC. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
5AJ 

B : 127 19 . 9 . 2005 0 : 2 

£./^./2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11367 sayılı yazınız, 

b) 07/06/2005 tarihli ve 664 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 7/6319 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 
» 

Cemil ÇİOEK 
Baka/ 

EK: 
Soru önergesi cevabı (2 adet) 

Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6319 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının sadece kimlik göstermek suretiyle özel veya kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanmaları konusunda Bakanlığımızda 
yürütülen bir çalışma olmadığı, ayrıca bu konuda bir genelge hazırlığı da bulunmadığı, 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil 
Bakan 
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8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, AB'ye üyelik sürecinde hâkim ve savcıların özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda Yer alan sorumun Sayın Cemil Çiçek- Adalet Bakanının 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

/̂ 7̂ V>— 
Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Hakim ve savcılann özlük haklarında hakim ve savcılann tutumu ve davranışları edep-adaba aykın ise 
soruşturmaya tabidir. 
Bayan Hakimin düğünde oyun oynaması, erkeğin kahvede tavla oynaması sık sık restoranta gitmesi 
güzel giyinmesi, isimsiz, imzasız gönderilen ihbar mektubu v.s. 
Hemen müfettiş gönderilip gerekli tahkikat başlatılmaktadır. 

1 - Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde çağdaş bir düzeye özlük haklarının getirilmesi yönünde 
Bakanlığınız ne gibi çalışma yapmaktadır. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI &./%/2005 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11367 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6321 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesini müsaadelerinize arz ederim. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
99 \ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/05/2005 tarihli ve A.Ol .O.GNS. 
0.10.00.02-11367 sayılı yazınız. 

b) 06/06/2005 tarihli ve 644 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6321 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı (2 adet) 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6321 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının niteliklerinin, atanmalarının, hak ve 
ödevlerinin, aylık ve ödeneklerinin, meslekte ilerlemelerinin, görevlerinin, görev yerlerinin 
geçici veya sürekli olarak değiştirilmesinin, haklarında disiplin kovuşturması açılmasının ve 
disiplin cezası verilmesinin, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri veya kişisel 
suçlarından dolayı soruşturma yapılmasının ve yargılamalarına karar verilmesinin, meslekten 
çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik hallerinin, meslek içi eğitimlerinin ve diğer 
özlük işlerinin; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerinin aylık ve 
ödenekleri ile diğer malî, sosyal hak ve yardımlarının, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile düzenlendiği ve söz konusu Kanunun 62 ve devamı 
maddelerinde hâkim ve savcılar hakkında uygulanacak disiplin cezalarının türleri ile bu 
cezaların verilmesini gerektiren sebeplerin hükme bağlandığı malûmlarıdır. 

Günümüzde meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler, Avrupa 
Birliğine uyum kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile yeni kurulan müesseseler 
karşısında yargı yetkisinin yerine getirilmesinde en önemli rolü üstlenen hâkim ve savcıların 
niteliklerini, atanmalarını, hak ve ödevlerini hükme bağlayan Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılmasının 
zorunlu hâle gelmiş olması sebebiyle, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kaynaklarında 
değinilen ilkeler ve Anayasamızın ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, uygulamada 
yaşanan sıkıntıların giderilmesi ile hâkim ve savcıların niteliklerine, atanmalarına, hak ve 
ödevlerine ilişkin hükümlerin, mesleğin gereklerine ve önemine uygun hâle getirilmesi 
amacıyla taslağı Bakanlığımızca hazırlanan 5375 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 
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22.8.2005 

Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 
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Çerçeve 1. maddesinde, 2802 sayılı Kanunda yer alan avukatlık mesleğinden hâkimlik 
ve savcılık mesleğine geçişle ilgili ilâve objektif kriterler getirilmesi, mesleğe kabul 
edilmeden önce aralarında yazılı yarışma sınavına alınmaları, doğrudan mesleğe değil 
adaylığa atanmaları, Türkiye Adalet Akademisindeki altı aylık stajın sonunda yapılacak 
sınavda da başarılı olmaları şartıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul 
edilmeleri; 

Çerçeve 5, 6 ve 15. maddelerinde, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 26/09/2004 
tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca iki yıl içinde kurulması öngörülen 
bölge adliye mahkemeleri için gerekli olan birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmuş hâkim 
ihtiyacını karşılamak amacıyla hâkim ve savcıların sınıflarıyla derecelerinde ve bu derecelere 
yükselme sürelerinde yeni düzenlemeler yapılarak meslekten sayılan hizmetlere açıklık 
getirilmesi, mevcut derece sistemine göre birinci dereceye adaylık hariç oniki yılda 
gelinebilmesine karşılık yapılan değişiklik ile hâkim adaylığında geçirilen sürenin tamamının 
derece ve kademe yününden değerlendirilmesi ve bu suretle 1. dereceye on yılda yükselme 
dolayısıyla on yılda birinci sınıfa ayrılma imkânının sağlanması; 

Çerçeve 9. maddesinde, üçüncü sınıf hâkimler hakkında komisyon başkanları veya 
kıdemli hâkimlerce sicil fişi düzenlenmesi uygulamasına son verilmesi; 

Çerçeve 14. maddesinde, görevle ilişiği kesilmeden ve görevi aksatmadan master veya 
doktora yapacak olanlar için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin alma şartının 
kaldırılarak yalnızca bilgi verilmesinin yeterli sayılması; 

Çerçeve 18. maddesinde, adalet müfettişliğine atanabilmek için gerekli hizmet 
süresinin beş yıldan sekiz yıla çıkarılması ve Bakanlık üst düzey görevlere atama şartlarının 
yeniden belirlenmesi; 

Çerçeve 21 . maddesinde, mesai gün ve saatleri dışında hâkim ve savcıların bilimsel ve 
mesleki toplantılara izin almadan katılabilmeleri imkânının getirilmesi; 

Çerçeve 22. maddesinde, hâkim ve savcıların uluslararası kuruluşlarda ve insan 
hakları mahkemesinde görevlendirilmelerine imkân sağlanması; 

Çerçeve 24. maddesinde, yeni ceza kanunları çerçevesinde zorunlu hale gelen nöbet 
hizmetinin düzenlenmesi ve nöbet tutan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin 
nöbet karşılığında alacakları ücretlerin belirlenmesi; 

Çerçeve 27. maddesinde, 2802 sayılı Kanun uyarınca hiçbir süreye tâbi olmayan 
hâkim ve savcılar hakkındaki disiplin soruşturmaları için zamanaşımı sürelerinin getirilmesi; 

Çerçeve 47. maddesinde, hâkim ve savcıların seçimlerde aday olmak üzere istifa 
etmeleri durumunda, hâkimlerin tarafsızlığının zedelenmemesini temin amacıyla geriye dönüş 
imkânının ortadan kaldırılması. 

Öngörülmüş olup. Sayın Cumhurbaşkanınca söz konusu Kanunun bir maddesi bir kez 
daha görüşülmek üzere Anayasa'nın 89 ve 104. maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderilmiştir. 

Öte yandan; "Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânf'nın "Kamu 
Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması" başlıklı dokuzuncu bölümünde, kamu kesiminde ücret 
adaletsizliğinin olduğu tespiti yapılarak, bu adaletsizliğin asıl ücret dışında çok sayıda ek 
ödemelerin ortaya çıkmasından kaynaklandığı ve bu bağlamda ücret rejimindeki 
karmaşıklığın daha da arttığının ifade edildiği; bu karmaşıklığı gidermek için personel rejimi 
konusunda kariyer ve liyakatin esas alınacağı, çok sayıda ödeme kalemini içeren karmaşık 
ücret sisteminden vazgeçilerek ortak ve eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir sisteme 
geçilmesinin esas alınacağının belirtildiği; 

Acil Eylem Planında "Devlet Personel Rejimi Reformu"nun gerçekleştirilmesi, bu 
kapsamda bütün kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına geçilmesi, göreve 
alma ve yükselmede objektif kriterlerin getirilmesi, statülerinin azaltılması ve benzeri statüler 
arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesi, maaş ve ücret sisteminin 
sadeleştirilmesi ve dengesizliklerin giderilmesi, esnek çalışma usulleri ve uzun vadede 
performansa dayalı ücret sistemine geçilmesi yönünde hedeflerin belirlendiği; söz konusu 
hedefler çerçevesinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde yürütülen kamu personel 
reformuna ilişkin çalışmaların halen devam ettiği; 
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Bu itibarla, tüm kamu personeline yönelik olarak yürütülen kamu personel reformuna 
ilişkin çalışmalar sonuçlanmadan, herhangi bir meslek grubuna yönelik olarak münferit bir 
düzenleme yapılmasının uygun olmayacağının düşünüldüğü, 

Maliye Bakanlığının 6/6/2005 tarihli ve B.07.0.BMK.0.12.3-40-10792 sayılı 
yazısıyla bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, hâkim ve savcılarla ilgili ücret sistemine ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6322) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda Yer alan sorumun Sayın Cemil Çiçek- Adalet Bakanının 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

1 - Hakim ve savcılar arasında eşit ücret sistemine dönülmesini düşünüyormusunuz? 
2- Düşünüyorsanız ise! Mağdur olanlara emsallerine sağlanan parasal olanaklar topluca ödenmesi 

yönünde çalışmanız varmıdır? 
3- Eşit ücret sistemine dönülmeyi düşünmüyorsanız farklı ücret ödenmesi sürecek ise aradaki farkın 

az olması yönünde düşünceniz nedir? 
4- Emeklilerinde, hizmet verilmesi söz konusu olmadığına göre, emekli olunacak yaş olan 25 yılın 

bitiminde ücretlerin eşitlenmesi yönünde bir kanun hazırlığı çalışmanız varmıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11367 sayılı yazınız, 

b) 06/06/2005 tarihli ve 645 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6322 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı (2 adet) 

Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6322 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Hâkimler ve savcılar. 24/12/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununda düzenlenmiş olan liyakat esaslarına dayanan terfi sistemine tâbi olduklarından. 
bulundukları derece ve sınıf dikkate alınmak suretiyle, eşit durumda olanlara eşit maaş 
ödemesi yapılmakta olup. bu aşamada Bakanlığımızca konuyla ilgili olarak yeni bir yasal 
düzenleme çalışması yürütülmemektedir. 

ö t e yandan. 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun; 

41 . maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Emekli, adi malullük ve vazife 
malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü 
maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır."; 

Ek 70. maddesinde; 
"Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan; 
a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, 
b) Zam. tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; 
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240"ına, 
- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200'üne, 
- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180'ine, 
- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150'sine, 
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130'una, 
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70Mne, 
- Diğerlerinde % 40'ına, 
tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tâbi tutulur. 

0 : 2 

2.^7.9/2005 
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Bu tutarlar, bu Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarının; ek 20 nci maddesine göre de emeklilik 
ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir."; 

Hâkimler ve Savcılar Kanununun "Gösterge tablosu" kenar başlıklı 103. maddesinde, 
"Bu Kanuna tâbi personelin aylıklarının hesabında. Devlet memurlarının aylıklarına 

esas olan gösterge tablosu ve katsayı ile bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve 
derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır. 

Ancak, daha yüksek ek göstergeli bir görevden Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek 
üyeliğine atananların ek göstergeleri önceki görevlcriniıck göstergelerinden düşük olamaz."; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68. maddesinde, "Makam 
tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl 
bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hâkimlik ve temsil veya görev 
tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir.", 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Yukarıda bahsi geçen, 2802 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Ek Gösterge Cetveli ile 
hâkim ve savcıların derece, kadro ve görev unvanlarına göre farklı gösterge rakamları esas 
alınmak suretiyle yüksek hâkimlik tazminatının ödenmesi öngörülmekte olup, 23/01/1987 
tarih ve 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. 
maddesi ile tespit edilen yüksek hâkimlik tazminatı ile 27/01/2000 tarihli ve 4505 sayılı 
Kanunun 5. maddesi uyarınca yüksek hâkimlik tazminatı göstergeleri 7000 ve daha yüksek 
olanlara temsil tazminatının. 13/07/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
11. maddesi uyarınca yüksek hâkimlik tazminatı göstergeleri 6000 ve daha az olanlara görev 
tazminatının emekli aylıkları ile birlikte ayrıca ödendiği; 

Gerek Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) Sayılı Ek Gösterge Cetveli, gerekse 270 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile hâkim ve savcıların 
yararlandırılacakları ek gösterge ile yüksek hâkimlik tazminatı gösterge rakamlarının görev 
unvanları ile birinci sınıf hâkim ve savcılığa ayrıldıktan sonra geçirdikleri hizmet süreleri 
dikkate alınarak sınıflandırmaya tâbi tutulmak suretiyle farklı olarak tespit edilmiş 
olduğundan hâkim ve savcıların emekli aylıklarının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca 
yukarıdaki hükümler doğrultusunda hesaplanarak ödendiği, yirmibeş yılını doldurarak emekli 
olan hâkim ve savcıların emekli aylıklarının eşitlenmesi yönünde yapılan bir çalışmanın 
bulunmadığı, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Tahsisler Dairesi 
Başkanlığının 09/06/2005 tarihli ve B.07.1.EMS.0.10.01.01/5434/41 Md. sayılı yazısının 
incelenmesinden; 

Ayrıca, "Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık kalkınma Plânf'nın "Kamu 
Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması" başlıklı Dokuzuncu Bölümünde, kamu kesiminde ücret 
adaletsizliğinin olduğu tespiti yapılarak, bu adaletsizliğin asıl ücret dışında çok sayıda ek 
ödemelerin ortaya çıkmasından kaynaklandığı ve bu bağlamda ücret rejimindeki 
karmaşıklığın daha da arttığının ifade edildiği; bu karmaşıklığı gidermek için personel rejimi 
konusunda kariyer ve liyakatin esas alınacağı, çok sayıda ödeme kalemini içeren karmaşık 
ücret sisteminden vazgeçilerek ortak ve eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir sisteme 
geçilmesinin esas alınacağının belirtildiği; 

Acil Eylem Plânında "Devlet Personel Rejimi Reformu"nun gerçekleştirilmesi, bu 
kapsamda bütün kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına geçilmesi, göreve 
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alma ve yükselmede objektif kriterlerin getirilmesi, statülerinin azaltılması ve benzeri statüler 
arasındaki ekonomik ve sosyal farhlıklann giderilmesi, maaş ve ücret sisteminin 
sadeleştirilmesi ve dengesizliklerin giderilmesi, esnek çalışma usulleri ve uzun vadede 
performansa dayalı ücret sistemine geçilmesi yönünde hedeflerin belirlendiği; söz konusu 
hedefler çerçevesinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde yürütülen kamu personel 
reformuna ilişkin çalışmalar sonuçlanmadan, herhangi bir meslek grubuna yönelik olarak 
münferit bir düzenleme yapılmasının uygun olmayacağının düşünüldüğü; 

Maliye Bakanlığının 06/06/2005 tarihli ve B.07.0.BMK.0.12.3-40/10792 sayılı 
yazısının incelenmesinden, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma sis
temine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6323) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda Yer alan sorumun Sayın Cemil Çiçek- Adalet Bakanının 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

1- Hakim ve savcıları 1. sınıfa götüren uygulama (İç tüzük, yönetmelik, yasa) adil ve gerçekçimidir? 
2- Hakim ve savcının 1 .ci sınıfa ayrılmada en önemli ölçü not'tur. Hakimin yargıtay dan inceleme 

konusu olan dosyalan bir de mesleki beceri yönünden değerlendirilir ve hakime not verilir. 
Bu sistem AB gibi ülkelerde uygulanmadığı daha demokratik bir sisteme geçmeyi 
düşünüyormusunuz? 
3- Bu konularda Bakanlığın ne gibi çalışmaları vardır? 
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T C . 
ADALET BAKANLIĞI /2-IT/200S 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/05/2005 tarihli ve A.01 O.GNS. 
0.10.00.02-11367 sayılı yazınız, 

b) 07/06/2005 tarihli ve 662 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6323 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fikrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6323 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun; 

15. maddesinin birinci fıkrasında, hâkimlik ve savcılık mesleğinin, üçüncü sınıf, ikinci 
sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrıldığı; 

21. maddesinde, hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin 
yapılabilmesinin, derecesi içinde iki yıl bulunmuş ve bu derecenin ikinci kademe aylığını 
fiilen bir yıl almış olma, yükselmeye engel mahkeme hükmü veya disiplin cezası bulunmama, 
ahlakî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerde 
birikime sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları 
ve devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kağıtları ve sicil fişleri, 
Yargıtay ve Danıştayca verilen notlan, örnek karar ve mütalâaları, meslekî eser ve yazılan 
göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilan edilen derece yükselme 
ilkelerinde aranan koşullan taşıma şartlanna bağlandığı; 

32. maddesinin birinci fikrası uyannca, birinci sınıfa aynlabilmek için, birinci 
dereceye yükselmenin, hâkimlik ve savcılık mesleğinde on yılını doldurmanın, bilimsel güç 
ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmanın, 
yer değiştirme cezası almamış olmanın, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya 
derece yükselmesinin durdurulması cezalarını, aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış 
olmanın, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya 
görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmanın gerektiği; 
ikinci fikrası uyannca, meslekleriyle ilgili lisansüstü öğrenim (Master) yapmış olanlarla 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarıyla bitirenler için dokuz, 
meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için sekiz yıllık meslek kıdeminin, 
birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılacağı; 
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33. maddesi hükmü gereği; birinci sınıfa ayrılma koşul ve yöntemlerinin, Kanunda 
belirtilen esaslar doğrultusunda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanarak Resmî 
Gazete'de yayımlanacağı; 

İS. maddesinin üçüncü fıkrasında, birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten 
itibaren meslekte attı yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da 
yitirmemiş olan hâkim ve savcıların birinci sınıf olmalarının öngörüldüğü; 

Malûmlarıdır. 

Ayrıca, Adlî ve İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Saydı Kanunun 32 ve 
118. Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu ilke Kararının "Ehliyet Bakımından" başlıklı 3. maddesinde, 

"İlgililerin meslek yaşamı boyunca tâbi tutuldukları yükselme incelemelerinden, 
yükselmeden geri bırakılma iki (A) yükselmeye, mümtazen yükselme iki (B) yükselmeye 
tekabül etmek suretiyle yapılan değerlendirmede yükselmelerin yandan fazlasının tercihli (B) 
olması, son yükselmenin de (A) terfi ile yapılmaması gerekir. Terfi barajının eşitliği halinde, 
son yükselmenin mümtazen yapılması ve yükselmeden geri bırakılmasının mevcut olmaması 
durumunda Kurulca ilgilinin birinci sınıfa ayrılabilmesi konusunda değerlendirme yapılabilir. 

Hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı dışındaki bir yıldan fazla bir hizmetin sayılması 
nedeniyle derece yükselmesini (A) defteri ile yapanların bu yükselmeleri hesaplamada nazara 
alınmaz. 

Son yükselmenin A defterinde yapılmış olması halinde, bunun nedenleri, ilgilinin 
çıkardığı iş miktarı ve diğer belgeleri üzerinde durularak bu hâl lehe takdir olunabilir." 

Düzenlemesi yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, hâkimler ve savcılar, diğer şartların 
yanında, ahlâkî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri 
işlerde birikime sebep olup olmadıkları, çıkardıklan işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve 
bağlılıktan ve devamlan, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kağrtlan ve 
sicil fişleri, Yargıtay ve Danıştayca verilen notlan, örnek karar ve mütalâalan, meslekî eser ve 
yazılan göz önünde tutularak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iki yılda bir derece 
incelemesine tâbi tutulmakta; birinci dereceye geldiklerinde ve meslekte geçirmeleri gereken 
süreyi doldurduklarında ise, bilimsel güç ve yetenekleri ile hizmet ve meslekteki basanlarına 
göre, emsalleri arasında temayüz ettiklerinde, yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
birinci sınıfa ayrılmakta; 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 29. maddesi, 2S7S sayılı Danıştay 
Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl 
süreyle başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
olmak kaydıyla, yüksek mahkeme üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip olmakta; birinci sınıfa 
ayrıldıktan tarihten itibaren meslekte altı yılını doldurmalan, Yargıtay ve Danıştay 
üyeliklerine seçilme hakkım da yitirmemeleri kaydıyla birinci sınıf olmaktadırlar. 

Hâkimler ve savcılar, yukanda değinilen incelemeler sonucunda Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunda oluşan kanaat ve alınan karar uyarınca derece yükselmesi yapmakta, 
bunun neticesinde birinci sınıfa ayrılmakta ve birinci sınıf olmaktadırlar. Söz konusu 
değerlendirmelerde aranan niteliklere sahip olmadıktan anlaşılanların ise birinci sınıfa 
aynlmalan yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygun görülmemektedir. 

Hâkim ve savcıların meslek yaşamlan boyunca tâbi tutulduktan terfi incelemelerinde 
göz önünde bulundurulan, verilen kararlarda isabet sağlanıp sağlanamadığına ilişkin "not 
oranı", mahkemelere gelen işlerin hızlı bir şekilde sonuçlandınbp sonuçlandırılmadığı 
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konusunda "iş yüzdesi" v e bakini v e savaların ahlâkî gidişleri v e etik kurallara uyup 
uymadıkları konusunda "hâl kağıtları v e sicil fişleri" uygulamalarının, değerlendirme 
yapılabilmesine imkân veren objektif v e adil kriterler olduğu düşünülmektedir. 

ö t e yandan, 29/0672005 tarihli v e S37S saydı Hâkimler v e Savcılar Kanunu İle Baza 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 2 8 0 2 saydı Kanunun 15, 2 1 , 3 2 v e 3 3 . 
maddelerini de kapsayacak şekilde değişikliklerin yapılması öngörülmüşse de, Sayın 
Cumhurbaşkanınca Kanunun 1. maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha 
görüşülmesi için Anayasa'Din 8 9 v e 104. maddeleri uyarınca geri gönderildiğinden, s ö z 
konusu Kanun yürürlüğe girmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

//.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hâkim ve savcı sayısına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6324) 

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 aracılığınızla Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK tarafından yazalı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Yargı sistemimizin içinde bulunduğu sorunla zaman zaman di le getirilmektedir. 
Adliyelerdeki iş yükü, hakim v e savcı sayısının yetersizliği adaletin sağlıklı dağıtılmasında 
sorunlara neden olmaktadır. Birde bunlara çıkarılan af yasaları, c e z a indirimleri ile dosyaların 
yeniden incelenmesi eklendiğinde, iş yükü daha da artırmaktadır. Yeni çıkan T C K ile yaklaşık 
yüzbinlerce dosyanın incelenecek olması hakim v e savcılarımızı zor durumda bırakmaktadır. 
Hukuk sistemimizin bu hali ile adaletin sağlıklı şekilde dağıtılmasına g ö l g e düşürmektedir. 
A B ülkelerinde bir hakûn yılda 1OO-20O dosyaya bakarken ülkemizdeki hakimlerimizin 
baktığı dosya sayısı binlerle ifade edilmektedir. Mesai saatlerinde işler yetişmediğinden 
hakimlerimiz dosyalarını evlerine götürmekte v e geceleri inceleyerek adaletin sağlıklı 
işlemesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Devletlerin vazgeçi lmez unsurlarının başında gelen 
hukukun , ü lkemizde Diyanet işlerinden bile geri plana itilmesi adalet bakanlığında personel 
eksikliği nedeniyle dosyalar dağ gibi yığılırken 9 2 S 9 imama yasa ile kadro verilmesi hukuk 
devleti adına düşündürücüdür. 

Bunlara göre; 

1- Halen Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan Hakim v e Savcı sayısı ne kadardır? A B 
ülkelerinde bu sayı ne kadardır? 

2 - Adalet Bakanlığının bilimsel normlara uygun hizmet verebilmesi için n e kadar hakim 
v e savcıya ihtiyaç vardır? 

3 - S338 sayılı yasa ile 9 2 S 9 imama kadro verilmiştir. Hukuk devleti olmanın gereği v e 
yeni yürürlüğe girecek olan TCK'nuda düşünülerek bu yıl içerisinde Bakanlığınıza 
kadro verilen imam sayısı kadar hakim v e savcı almayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI Ü../6C./2005 

Bakan 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11367 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Manisa Milletvekili Hasan Ören tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6324 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesini müsaadelerinize arz ederim. 

Cemi fç î c l^ r 
Bakan / 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 22.8.2005 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 27/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11367 sayılı yazınız. 

b) 13/06/2005 tarihli ve 686 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Manisa Milletvekili Hasan Ören tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6324 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1 - Soru önergesi cevabı 
2- Tablo 
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Sayın Hasan ÖREN 
Manisa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6324 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız bünyesindeki hâkim ve savcı sayılarına ilişkin kanunî, fiilî ve münhal 
kadro durumunu gösterir tablo ile Avrupa Birliği ülkelerini de içeren Avrupa Konseyine üye 
yaklaşık 40 Avrupa ülkesinde çalışan hâkim ve savcı sayısına ilişkin 
"www.abgm.adalet.gov.tr" adresli web sitemizden de ulaşılması mümkün olan tablolar 
yazımız ekinde sunulmuştur. 

Öte yandan, kadro ihtiyacına göre Bakanlığımızca açılan adlî ve idarî yargı hâkimlik 
ve savcılık sınavları sonucunda 2005 yılında 150 idari yargı ve 350 adlî yargı hâkim adayı 
alımı yapıldığı; 1338 hâkim adayının halen stajını yaptığı ve ayrıca 100 idarî yargı, 400 adlî 
yargı hâkim adayı alımı için Ekim ve Kasım aylarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından yazılı sınav yapılmasının öngörüldüğü, Bakanlığımız kayıtlarının 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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TÜRKİYE GENELİ 
HÂKİM VE SAVCI 

(KANUNÎ, FÖLÎ VE MÜNHAL KADRO DURU 
17.08.2005 

UNVANLAR 

YASAL 

ÇALIŞAN 

AÇIK 

ADLİ YARGI 

HÂKİM 1 SAVCİ 

YARGITAY 

HÂKİM SAVCI 

12619 

4531 3014 446 126 

4502 

İDARÎ YARGI 

BÖLGE tDARE VERGİ 

1600 

87 268 161 

1084 

ANAY 

MAH 

1 

DANİŞTAY KADROSU 

YASAL 

ÇALIŞAN 

AÇIK 

HÂKİM 

224 

175 

49 

SAVCI 

52 

45 

7 

ANAYASA 
MAHAAF. 

3 

2 

1 

ADALET 
AKADEMİSİ 

YASA 

ÇALİ 

AÇİK 

NOT: Danıştay ve Adalet Akademisi kadroları genel toplam sayıya dahil değildir. 
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MAHKEME SAYILARI VE ÜLKE NÜFUSUNA ORANI 
Ülkeler Genel nitelikli ilk Her bir ilk derece İlk derece ihtisas İler bir 

derece mahkemesinin mahkemelerinin 1.000.000 kişiye 
mahkemelerinin hizmet ettiği kişi sayısı düşen ilke 
sayısı sayısı derece ihtisas ve 

genel mahkeme 
Türkçe 
Andorra 
Ermenistan 
Avusturya 
Azerbaycan 
Belçika 
Bulgaristan 
Hırvatistan 
Çek Cumh. 
Danimarka 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Makedonya 
Gürcistan 
Almanya 
Yunanistan 
Macaristan 
İzlanda 
İrlanda 
İtalya 
Letonya 
Lihtenştayn 
Litvanya 
Malta 
Moldova 
Hollanda 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
Rusya Fed. 
Sırbistan K. 
Slovak C. 

Sloveııya 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
Ukrayna 
İngiltere-Galler 

Kuzey İrlanda 
İskoçya 

İngilizce 
Andorra 
Armenia 
Austria 
Azerbaijan 
Belgium 
Bıılgaria 
Croatia 
Czeclı Republic 
Denmark 
Estonia 
Finland 
France 
FYROMacedonia 
Georgia 
Germany 
Greece 
Hungary 
Iceland 
Ireland 
İtaly 
Latvia 
Liechtenstein 
Lithuania 
Malta 
Moldova 
Netherlands 
Norvvay 
Poland 
Portugal 
Romania 
Russian l*ed. 
SM-Serbia 
Slovak Republic 

Slovenia 
Spain 
Svveden 
Switzerland 
Turkey 
Ukraine 
England VVales 

i Northem Ireland 
; Scotland 

' ' ! 

17 
162 
84 
27 

145 
104" 
86 
82 
12 
63 

657 
27 
74 

828 
93 

111 
8 

50 
1.042 

34 
1 

54 
2 

52 
19 
9(> 

337 
229 
177 

2.609 
138 
55 
.55 

2.249 
95 

261 
2.508 

723 
583 
22 

114 

67.159 
188.824 
49.798 
97.649 

381.842 
54.109 
42.668 

118.616 
65.468 

" 3-004 
82.079; 
91.608 
74.909 
59.075 
99.758 

- ; 
9L369 : 
36.025 
78.344 
55.011 
68.209 ı 
33.863 r" 
64.122 

191.263 
69.362 

842.105 
50.278 

113.442 
45.448 

122.788 
55.654 
54.333 
97.803 , 
35.710 ; 

18.603 'l 
94.114 
28.038 
27.980 
66.127 
89.266 
76.603 
44.404 

say 

0 
l 
9 

16 
bilgi yok 

6 
127 

0 
1 
4 
4 

611 
bilgi yok 

0 
262 
353 
20 [" 

2 İ 
0 

153 
0 

bilgi yok 
5 

10 
3 
2 
7 

25 
125 

0 ; 
bilgi yok 

18 
3 
5 

545 
15 

110 
1.440 

27 
bilgi yok 

2 
0 

ısı 

14,89 
5,61 

21,20 
12,19 

-
19,25 
52,06 
8,43 

15,46 
11.80 
12.96 
21,07 

-
16,93 
13,20 

-
12,92 
34,70 
12,76 
20,85 
15,53 

-
17,04 
31,37 
15,25 

1,31 
21,44 
9,47 

34,01 
8.14 

-
20,81 
10,78 
30,55 
66,78 
12,30 
50,70 
56,26 
15,69 

-
14,24 
22,52 
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HER BİR 20.000 KİŞİYE DÜŞEN HÂKİM SAYISI 

0 : 2 

Andorra 

Ermenistan ^ 

Avusturya * ^ | # | H j 

Azerbaycan & 

Bulgaristan ^ § ^ ^ 

Hırvatistan 

Çek Cumhuriyeti 

Danimarka <M 

Estonya 

Finlandiya 

Fransa 

Makedonya fâjfâ 

Gürcistan 

Almanya 

Macaristan 

İzJanda 

Manda <ü 

İtalya 

Letonya 

Lihtenstayn 

ıMaMi 7,1' 

1.1 

4,3 

0,8 

4,2 

a,: 
5,3 
i • * ' 

3,5 

3,4 

Litvanya 

Malta 

Moktova 

Hollanda 

Norveç 
Polonya 

Portekiz 

Romanya 

Rusya Federasyonu 
Slovak Cumhuriyeti 

Slovenya 

Sırbistan Karadağ 

İspanya 

isveç 

İsviçre 

Türkiye 

Ukrayna 

İngiltere & Gatter 

Kuzey irfanda 

iskoçya 
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HÂKİM VE PERSONEL İSTİHDAMININ MAHKEMELERE DAĞILIMI 

Andorra 
Ermenistan 
Avusturya 
Azerbaycan 
Bulgaristan 
Hırvatistan 
Çek Cumhuriyeti 
Danimarka 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Makedonya 
Gürcistan 
Almanya 
Macaristan 
İzlanda 
İrlanda 
İtalya 
Letonya 
Lihtenştayn 
Litvanya 
Malta 
Moldova 
Hollanda 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
Rusya Federasyonu 

Sırbistan Karadağ 

Slovak Cumhuriyeti 
Slovenya 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
Ukrayna 
İngiltere ve Ga İler 
tskoçya 

Her bir 
mahkemeye 
düşen meslekten 
gelen hâkim 
sayısı 

•8,0 
8,1 
9,8 
3,2 

10,3 
7,1 

28,9 
*4,3 
n<9 
10.5 
4,9 

20,7 
3,8 

19.1 
17,8 
4,3 
2,3 
6,1 
9.7 
5,6 

10,0 
3,5 
7,6 

64,6 
6,7 

22.4 
4,3 

15,1 
6,3 

13,3 
18,1 
11,7 ; 

1,3 
*13,9 

2,3 
1,2 
9,6 

*9,9 
*2,0 

Her bir 
mahkemede 
görev yapan 
personel (hâkim 
hariç) 

•28,0 
22,6 
30,7 
13,4 
26,7 
23,6 
91,4 
25,6 
65,0 
31,2 

*12,7 
67,6 
19,2 
54,9 
48,8 
2,8 

20,2 
29,3 
17,1 
6,8 

12,0 
37,4 
18,2 

179,1 
10,6 t 

65,3 
26,9 
36.3 
19,5 
58,5 ; 
53,1 . 
32,9 
12,1 ; 

*20,4 
7,8 
5,0 

30,7 
*39,l 
•10,7 

Her bir 
mahkemede 
görev yapan 
toplam hâkim ve 
personel sayısı 

36,0 
30,8 
40,5 
16,6 
36,9 
30,7 

120,3 
29,9 
76,9 
41,7 
17,6 
88,3 
23,0 
74,0 
66,5 
7,1 

22,5 
35,4: 
26,7 
\2A; 
22,0 
40,9 
25,9 

243,8 
17,3 
87,7 
31,2 !; 

51,5 : 

25,8 
71,8 
71,2 
44,6 
13,4 
34,3 
10,0 
6,2 

40,4 
49,0 
12,7 

Meslekten gelen 
her bir hâkime 
düşen personel 
sayısı 

3,5 
2,8 
3,1 
4,2 
2,6 
3,3 
3,2 
6.0 
5,5 
3,0 
2,6 
3,3 
5,1 
2.9 
2,7 
0,7 
8,7 
4,8 
1,8 
1.2 
1,2 

10,7 
2,4 
2,8 
1,6 
2,9 
6,3 
2,4 
3,1 
4,4 
2,9 
2,8 
9,1 
1,5 
3,4 
4,1 
3,2 
3,9 
5,4 
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HER BİR 20.000 KİŞİYE DÜŞEN SAVCI SAYISI 

Andorra® 

Ermenistan İMjji 

Avusturya i 

Azerbaycan tgf|f 

Bulgaristan âmâ 

Hırvatistan mm 

Çek Cumhuriyeti $m 

Danimarka & ş 

Estonya Md 

Finlandiya M 

Fransa i 

Makedonya | ® 

Gürcistan w$m 

Almanya ®b 

Macaristan w Ş 

İzlanda &M 

İtalya m 

Letonya ffi$& 

ühtenstayn m & 

1,2 
2,4 
0,5 

2,4 

f 2'8 

2,2 

2,1 

2,1 
2,4 

1,3 

0,5 
1,9 

| | 4,8 

1,5 
2,8 

2,4 
0,8* 

m 5,6 
1 4,1 

19 . 9 .2005 

Ütvanya @ffi 

Malta | 

Moldova M 

Hollanda 1 
Norveç 

Polonya M 

Portekiz © $ 

Romanya w 

Rusya Federasyonu ffiffî 

Slovak Cumhuriyeti Ş S 

Slovenya m 

Sırbistan | ® 

ispanya & 

İsveç m 

İsviçre Â 

Türkiye © 

İngiltere & Galfer | 

Ukrayna ffiiu 

0 : 2 

^ 5,0 

0,3 

§ $ 4'3 

0,7 

0,2 
| 2,9 

| 2,3 

1,9 
& â 3,8 

j y 
1,7 
1,9 
0,8 

1,5' 

0,8* 

1,0 
0,9* 

$ $ 4 2 
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HER BtR 1.000.000 KİŞİYE DÜŞEN SAVCI SAYISI 

0 : 2 
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12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya bölgesinde yaşanan susuzluk sorununa ve 
muz üretimine etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6328) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tar ım ve Köyişleri Bakanı Sayın S a m i G Ü Ç L Ü tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.05.2005 

Osman Ö Z C A N 
Antalya Milletvekili 

Bu yıl Alanya bölgesinde kuraklık yaşandığından, muz üreticilerinin geleceği 
tehlikeye girmiş bulunmaktadır. Çünkü kuyulardan çorak su (deniz suyu) ç ıkmaya 
başlamış olup tahmini 3-4 bin dönüm civarındaki muzluklar, telafisi imkansız tehlike ile 
karşı karşıyadır. 

1 - KARGICAK, KARAGEDİK, SEKİ , D E M İ R T A Ş ve Y E Ş İ L Ö Z bölgelerinde, 
tahmini 3-4 bin dönüm muzluklar, yer altı sularının çoraklaşması neticesi yok 
olmak veya verim azlığı ile karşı karşıyadırlar. Bakanlık olarak çok acele 
inceleme yaptırılarak gerekli tedbirler alınacak mıdır? 

•S- Bölgenin daha yukarılarından derin kuyular açılarak su sorunu kısa sürede 
çözülebilir. Masraflarını üstlenerek, kuyuların açılması ve pompalarının da 
yerleştirilerek su sorununu çözümlemeyi düşünüyor musunuz? 

3- Toroslarda Göksu Irmağının kolları boşa akmaktadır. Uzun vade de çözüm 
için bu suların getirilerek, bölgenin su sorununu kökten halletmeyi düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- /Z- \» 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 15 A Ğ U S T O S 2005 

1 1 2 9 3 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6328-11400/33788 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN'ın 7/6328 esas no.lu yazılı soru önergesi 
T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 
yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AA/* 
EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1 -önerge Cevabı Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN ÖZCAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/6328 

Sorular 1,2,3: 

Bu yıl Alanya bölgesinde kuraklık yaşandığından, muz üreticilerinin geleceği 
tehlikeye girmiş bulunmaktadır. Çünkü kuyulardan çorak su (deniz suyu) çıkmaya başlamış 
olup tahmini 3-4 bin dönüm civarındaki muzluklar, telafisi imkansız tehlike ile karşı 
karşıyadır. 

KARGICAK, KARAGEDİK, SEKÎ, DEMÎRTAŞ ve YEŞİLÖZ bölgelerinde, 
tahmini 3-4 bin dönüm muzluklar, yer altı sularının çoraklaşması neticesi yok olmak veya 
verim azlığı ile karşı karşıyadırlar. Bakanlık olarak çok acele inceleme yaptırılarak gerekli 
tedbirler alınacak mıdır? 

Bölgenin daha yukarılarından derin kuyular açılarak su sorunu kısa sürede 
çözülebilir. Masraflarım üstlenerek, kuyulann açılması ve pompalanmn da yerleştirilerek su 
sorununu çözümlemeyi düşünüyor musunuz? 

Toroslarda Göksu Irmağının kollan boşa akmaktadır. Uzun vade de çözüm için bu 
suların getirilerek, bölgenin su sorununu kökten halletmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevaplar 1.23: 

Antalya İli, Alanya İlçesinin doğusunda yer alan Kargıcak, Karagedik, Seki, 
Demirtaş ve Yeşilöz Beldelerinde bölgenin jeolojik yapışım genelde bünyesinde yer altı suyu 
bulundurmayan şistler ile metamorfik kumtaşı, kil taşı ve şeyi türü kayaçlar oluşturmakta 
olup, sulama suyu ihtiyacı deniz kenarlarında ve deniz suyu ile bağlantısı olan dere 
yataklanndaki alüvyonlarda açılan sığ kuyulardan ve özel sondaj kuyulanndan 
sağlanmaktadır. 

Kargıcak-Karagedik ve Seki bölgelerinde bu kuyulardan alınan kalitesi bozuk su 
(tuzlu) terfi edilerek sulamada kullanılmakta olup, daha sorunsuz olan Demirtaş ve Yeşilöz 
bölgelerinde de benzer uygulama görülmektedir. Bölgenin yüksek kotlannda ise işletme 
kuyulan açılarak yer altı suyu temin edilecek yer altı suyu potansiyeli bulunmamaktadır. 

Kargıcak, Karagedik, Seki ve Demirtaş bölgeleri halen inşaatı devam etmekte olan 
Dim Barajı ve HES Projesi sulama sahasında yer almaktadır. 
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13.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, Millî Eğitim Bakanının bir beyanına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/6358) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tayyip Erdoğan taraf ından yazılı 
olarak yanıt lanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

Prof .Dr .Mehmet Neşşar 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Denizli Milletvekili 
18.O5.2O05 

1 . Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 15 Mayıs Pazar günü ulusal 
bir İstanbul gazetesindeki haberde yer alan "Erkek öğrenciler kız meslek 
liselerinde harem ağası gibi dolaşıyor" ifadesinden sonra, hala aynı 
görevi sürdürmesinin olanaklı olduğunu düşünüyormusunuz? 

2. Erkek öğrencileri harem ağasına benzeten ve okulları harem 
durumuna düşüren bir kişinin adı geçen bakanlıkta devam etmesini Avrupa 
Birliğine giden yolda dünya kamu oyunda nasıl yankı bulacağını 
düşünüyorsunuz? 

3. Adı geçen kişiyi ilgili bakanlıktan azletmeyi düşünüyormusunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ < ^ < " O ı ç > 
Konu : - ^ - * ^ ö /1 S? 

Il.J. .£72005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M Başlcnın, 30.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/6358-11464/33960 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-448-12/2601 
sayılı yazısı. 

c) Milli Eğitim Bakanlığının, 09.08.2005 tarih ve B.08.0.APK.0.03.05.03-11/5122 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mehmet U. NEŞŞAR'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/6358 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmetAİFşAHİN 
_,. ». . „ „ Devlet Bakanı ve 
Ek: İlgi (c) yazı Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Ç\1^-

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi : 07.06.2005 tarih ve B.02.0.002/4175 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mehmet NEŞŞAR'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandı
rılmasını tensip ettiği, "bir beyana ilişkin" ilgi yazı eki 7/6358 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, söz konusu kavramın kullanışında olduğu gibi birçok kavram zaman 
zaman mecazi anlamlarda kullanılmaktadır. Söz konusu kavramın kullanılışı ile topluluk içinde 
azınlık, kalabalık içinde yalnız olma ve kalabalıkta rahat ilişki kuramama kastedilmektedir. Diğer 
bir ifadeyle sağlıksız bir ortam benzetmesi olup ilgili ortamın daha sağlıklı hale getirilmesi 
gerektiğinin ve isteğinin ifadesidir. 

Ayrıca, bahse konu kavramın kullanıldığı toplantı, kapalı bir mekanda eğitimin 
değerlendirildiği ve meselelerine çözüm arandığı bir toplantı olup ifade edilenin dışındaki 
değerlendirmelerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

9 /Ö /2005 
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14.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİGİT'in, Ermenilerin Azerbaycan 'da uyguladığı soy
kırıma ve sürgüne ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/6359) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. * 

Muhsin KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

Bilindiği gibi son dönemlerde ülkemiz aleyhine küresel bir kampanya 
sürdürülmektedir. "Sözde Ermeni Soykırım" adı altında sürdürülen ve ülkemizi 
tarih önünde mahkum ve mahcup etmeyi amaçlayan söz konusu kampanya 
bütünüyle gerçek dışı, saptırılmış, tarihi ve hukuki hiçbir dayanağı olmayan 
düşmanca gerekçelere sahiptir. Sanal bir "soykırım" iddiasıyla Türkiye'nin 
Tarihi ve Siyasi bilinci kirletilmek istenmektedir. 

Oysa günümüzde soykırım ve tehcir siyaseti güden devletler vardır ve tüm 
bu olaylar dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. 

Azerbaycan topraklarını işgale den Ermenistan, Hocalı Bölgesi'nde 
gerçekten bir soykırım yapmıştır 

Halen bir milyon Karabağ Azeri vatandaşı kendi topraklarından ve kendi 
evlerinden sürülmüşlerdir. Bu insanlar 21. yüzyılın en büyük insanlık dramı 
olarak gözlerimizin önünde durmaktadır. 

Soru 1) Hükümet "Sözde Ermeni Soykırımı" iddiaları karşısında "Gerçek 
Ermeni Soykırımı ve Tehcirlerini" dünya kamuoyunun gündemine getirmeyi 
düşünüyor mu? 

Soru 2) Hükümet Tarih Profesörü Mehmet SARAY'ın "Ennenistan; 

Devlet Başkanı Koçaryan'ın, Hocalı Katliamında ön sayfalarda görev aldığı"! 

yönündeki iddiasını araştırma gereği duymuş mudur? 

Soru 3) Açlık ve sefalet içerisinde yaşayan 1 milyon Azeri sürgününün 
dramını dünyaya anlatmak konusunda herhangi bir çalışma var mıdır? 

Soru 4) Hükümet, 1 milyon Azerbaycanlının sürgününe yönelik bir insani 
yardım programı yapmış mıdır veya yapmayı düşünmekte midir? 
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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 2 5 B'SZ 2005 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/257333 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:30.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6359-11481/34012 
sayılı yazıları. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin Koçyiğit'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli. 
7/6359 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdul lah G Ü L 
T-, .^ o •• • Dışişleri Sakanı ve 
E K ! S o r u önergesi yan ı t ı Başbakan Yard.mc.a. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Bilindiği gibi son dönemlerde ülkemiz aleyhine küresel bir kampanya 
sürdürülmektedir. "Sözde Ermeni Soykırımı" adı altında sürdürülen ve ülkemizi tarih önünde 
mahkum ve mahcup etmeyi amaçlayan sözkonusu kampanya bütünüyle gerçekdışı, 
saptırılmış, tarihi ve hukuki hiçbir dayanağı olmayan dUşmanca gerekçelere sahiptir. Sanal bir 
"soykırım" iddiasıyla Türkiye'nin tarihi ve siyasal bilinci kirletilmek istenmektedir. 

Oysa günümüzde soykırım ve tehcir siyaseti güden devletler vardır ve tüm bu olaylar 
dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. 

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, Hocalı Bölgesi'nde gerçekten bir 
soykırım yapmıştır. 

Halen bir milyon Karabağ Azeri vatandaşı kendi topraklanndan ve kendi evlerinden 
sürülmüşlerdir. Bu insanlar 21 . yüzyılın en büyük insanlık dramı olarak gözlerimizin önünde 
durmaktadır. 

1) Hükümet "Sözde Ermeni Soykırımı" iddiaları karşısında "Gerçek Ermeni Soykırımı 
ve Tehcirlerini" dünya kamuoyunun gündemine getirmeyi düşünüyor mu? 

2) Hülümet Tarih Profesörü Mehmet Saray'ın "Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan'm, 
Hocalı Katliamında ön sayfalarda görev aldığı" yönündeki iddiasını araştırma gereği 
duymuş mudur? 

3) Açlık ve sefalet içerisinde yaşayan bir milyon Azeri sürgününün dramını dünyaya 
anlatmak konusunda herhangi bir çalışma var mıdır? 

4) Hükümet, bir milyon Azerbaycanlının sürgününe yönelik bir insani yardım programı 
yapmış mıdır veya yapmayı düşünmekte midir? 
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YANIT: 

1) Bakanlığım ve dış temsilciliklerimizce Ermeni meselesi hakkındaki gerçeklerin 
anlaşılması amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Ermeni iddialarını çürüten çok 
sayıda yayın hazırlanarak, dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yurtdışındaki siyasi karar 
mercilerine, parlamento üyelerine, akademisyenlere, gazetecilere, üniversitelere, 
kütüphanelere, diğer ilgili kişi ve kurumlara iletilmektedir. Uzman ve uluslararası saygınlığa 
sahip yerli ve yabancı akademisyenler tarafından konuya ilişkin olarak yazılan kitap ve 
makaleler de ilgili çevrelere dağıtılmaktadır. Ermenilerinin faaliyetlerinin yoğun olduğu 
ülkelerde Bakanlığımca yerli ve yabancı bilim adamlarının katılımıyla seminer ve 
konferanslar düzenlenerek gerek bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın gerek bu ülkelerin 
kamuoylarının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

2) Aslen Yukarı Karabağ'lı olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın Yukarı 
Karabağ meselesindeki konumu uluslararası planda bilinmektedir, öte yandan, Koçaryan'ın 
Ermenistan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Azerbaycan'ın çözüm sürecindeki muhatabı olduğu da 
bir gerçektir. 

3) Türkiye, AGÎT bünyesindeki Minsk Grubu'nun üyesi ve Güney Kafkasya'da bölgesel 
bir aktör olarak Yukarı Karabağ sorununun çözüm sürecine sorunun başlangıcından bu yana 
aktif olarak katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Ermenistan'ın işgali nedeniyle yerlerini terk etmek 
zorunda kalan Azeri kaçkınlarının sorunlarıyla da yakından ilgilenmektedir. İkili planda 
kaçkınlara yaptığımız yardımlara ilaveten, uluslararası toplumun ilgisinin çekilmesi ve 
desteğinin sağlanması amacıyla, uluslararası kuruluşlar nezdinde gerek doğrudan, gerek 
Azerbaycan'a destek vermek suretiyle aktif bir siyaset izlemekteyiz. 

4) Ermeni işgali nedeniyle yerlerinden edilen Azerilerin barınma, iaşe, sağlık ve eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1993 yılında Bedre ve Ağcabedi şehirlerinde Türkiye Kızılay 
Derneği Genel Müdürlüğü'nce iki çadır kent kurulmuştur. Sözkonusu çadır kentler 
Azerbaycan Hükümetiyle varılan uzlaşma sonucu 1996 yılında Dünya Gıda Programı 
(WFP)'na devredilmiştir. 

Yerlerinden edilmiş Azerilere, Türkiye tarafından 3 Mart 1998 - 1 Mart 2000 tarihleri 
arasında Türkiye Kızılay Derneği vasıtasıyla gerçekleştirilen yardımlarda toplam 835.402 
ABD Doları değerinde harcama yapılmıştır. 

Bedre ve Ağcabedi kamplarındaki acil gıda ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 
Bakanlığımız tarafından Başbakanlıktan 200.000 ABD Dolan maddi kaynak sağlanmıştır. 
Temin edilen bu kaynaktan ilk etapta 60.000 ABD Doları, ikinci etapta ise 40.000 ABD 
Doları olmak üzere toplam 100.000 ABD Doları, Baku Büyükelçiliğimizce sözkonusu 
kamplarda yaşayan yerlerinden edilmiş Azerilere gıda yardımı olarak dağıtılması 
sağlanmıştır. 

Azerbaycan yönetimi, 2004 yılının başından itibaren ülkenin çeşitli bölümlerinde 
yaşayan yerlerinden edilmiş kişilerin yerleşik düzende yaşamalarını ve yeni kurulan 
kasabalara yerleştirilmelerini hedefleyen bir program başlatmış, bu çerçevede önceliğin Bedre 
ve Ağcabedi'deki kamplarda yaşayanlara verileceğini açıklamıştır. Bu durum muvacehesinde, 
Bedre ve Ağcabedi kamplarına yönelik olarak sürdürülen yardım faaliyetlerine devam 
edilmesine gerek kalmadığı değerlendirilmiştir. 

Son olarak Dünya Gıda Programı'nın yerlerinden edilmiş Azerilere yönelik yardım 
operasyonunda 10 milyon ABD Dolarına ihtiyaç duyulduğu, bugüne kadar yapılan yardımlara 
rağmen bu kişilerin halen zor yaşam koşulları altında bulunduğu yönündeki bir açıklaması 
çerçevesinde ülkemizce yapılabilecek ilave yardımlar konusu yeniden değerlendirilmektedir. 

- 1 6 8 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

15.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, vize ve yurtdışı çıkış harcı uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6362) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 24.05.2005 

- = = ^ E r d a l KARADEMÎR 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi, Türkiye dış ticaretinin yarısını Gümrük Birliği içinde bulunduğu AB ülkeleri 
ile yapmaktadır. Ancak AB, iş görüşmeleri yapmak, fuarlara katılmak ve benzeri gerekçelerle 
AB ülkelerine gitmek isteyen işadamlarına vize uygulamaktadır. Verilen vize süresi bir ya da 
iki gün ile sınırlanmakta, vize başvurularında istenen bilgi ve belgelerin yanı sıra standart 
belgelerin dışında istenen ek bilgi ve belgelerde vize alım süresi için büyük dezavantajlar 
oluşturmaktadır. 
Kaldı ki, halen AB-Türkiye ilişkilerinin hukuksal dayanağı olan Ankara Anlaşması ve 
Gümrük Birliği kararlan, bu tür sıkıntıların ortadan kaldınlması için bir dayanak 
oluşturmaktadır. 
Son günlerde, Vize uygulamalarının getirdiği olumsuzluklara karşı Ege bölgemiz Ticaret 
Odası Başkalanmız ve Belediye Başkanlarımızın başlattığı girişimler, Türk iş adamlanmızın 
geldiği noktayı göstermek açısından büyük önem taşımaktadır. İTO Başkam Sayın Ekrem 
DEMÎRTAŞ'mda vurguladığı gibi, " vize ve yurt dışı çıkış harcı uygulaması Yunanistan 'la 
ticaretin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir." Bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, Ege bölgesinden yükselen bu tepki ve seslere kulak vermek zorundadır. 

Bu bağlamda, 

1- Vize uygulamasının, Türk ticaretine bir engel yada haksız rekabetin bir görüntüsü 
olduğu değerlendirmelere katılıyor musunuz? 

2- AB ülkelerinin vize politika ve uygulamalannı 1995'ten itibaren Schengen sistemi 
çerçevesinde sürdürdüğü bilinmektedir. Bu durumun dış ticaretimize yaptığı doğrudan 
olumsuz yansımalan karşısında ne gibi bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

3- Türlf İşadamlanmn, Schengen sistemine üye AB devletlerinin Türk işadamlanna 
yönelik uygulamalannın normal vize uygulaması sınırlama aştığı ve uluslararası 
ticarette tarife dışı teknik bir engel haline geldiği görüşüne katılıyor musunuz? Şayet 
katılıyorsanız, Türk işadamlanna yönelik vize uygulamalannda yaşanan sıkıntıları 
ortadan kaldırmak için Hükümetinizce, ne tür önlemler alınmaktadır? 

4- tzmir Ticaret Odası Başkanı sayın Ekrem DEMİRTAŞ'ın öncülüğünde .16 ticaret 
odası Başkam ve 13 Belediye Başkanının, komşumuz Yunanistan'la ekonomik, ticari, . 
turizm ve sosyo-kültürel diyalogun güçlendirilmesi bağlamında,'Dışişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığına yaprnîş olduklan, mevcut 
işbirliğinin geliştirilmesi için günübirlik ziyaretlerde "vize muafiyeti'.' uygulaması 
girişimi için Hükümetinizce bir çalışma başlatılacak mıdır? 

5- Egeli Ticaret Odası Başkanlanmız ve Belediye Başkanlanmizmr"Yün1[h"âdâîanna_ 
turizm amaçlı seyahatlerinde kolaylık sağlayan "harç rauafiyeti"^£ujajjıasınm,-
Egeli işadamlanmn Yunan adalanndaki meslektaşlanyla temaslarını güçlendirilmesine 
olanak verecek şekilde 48 (kırk sekiz) saate çıkarılması talepleri için bir düzenleme 
yapılacak mıdır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

18 Temmuz 2005 
Sayı : 026.21/200S/SPGY/262889 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 30.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6362-11499/34086 
sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal Karademir'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli, 
7/6362 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G Ü L V 
EK: Soru önergesi yanıtı Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN 7/6362 ESAS NUMARALI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVAPLARI 

SORULAR 

1) Vize uygulamasının Türk ticaretine bir engel ya da haksız rekabetin bir görüntüsü olduğu 
değerlendirmelerine katılıyor musunuz? 

2) AB ülkelerinin vize politika ve uygulamalarını 1995'ten itibaren Schengen sistemi 
çerçevesinde sürdürdüğü bilinmektedir. Bu durumun dış ticaretimize yaptığı doğrudan olumsuz 
yansımalar karşısında ne gibi bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

3) Türk işadamlarının Schengen sistemine üye AB devletlerinin Türk işadamlarına yönelik 
uygulamalarının normal vize uygulaması sınırlarını aştığı ve uluslararası ticarette tarife dışı 
teknik bir engel haline geldiği görüşüne katılıyor musunuz? Şayet katılıyorsanız, Türk 
işadamlarına yönelik vize uygulamalarında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için 
Hükümetinizce ne tür önlemler alınmaktadır? 

4) İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş'ın öncülüğünde 16 Ticaret Odası Başkanı 
ve 13 Belediye Başkanının, komşumuz Yunanistan'la ekonomik, ticari, turizm ve sosyo-kültürel 
diyalogun güçlendirilmesi bağlamında, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığına yapmış oldukları mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için günübirlik 
ziyaretlerde "vize muafiyeti" uygulaması girişimi için Hükümetinizce bir çalışma başlatılacak 
mıdır? 

5) Egeli Ticaret Odası Başkanlarımız ve Belediye Başkanlarımızın Yunan Adalarına turizm 
amaçlı seyahatlerinde kolaylık sağlayan "harç muafiyeti" uygulamasının Egeli işadamlarının 
Yunan Adalarındaki meslektaşlarıyla temaslarını güçlendirmesine olanak verecek şekilde 48 
(kırk sekiz) saate çıkarılması talepleri için bir düzenleme yapılacak mıdır? 
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CEVAPLAR 

AB ülkelerinin ülkemiz işadamlarına karşı Schengen sistemi çerçevesindeki vize 
uygulamalarının yumuşatılması için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

Bu çerçevede, sözkonusu talebimiz, mevcut uygulamanın uluslararası ticarette tarife dışı 
teknik bir engel oluşturduğu da vurgulamak suretiyle, AB ve ilgili ülkeler nezdinde ikili 
çerçevede gündeme getirilmektedir. 

Halihazırda ülkemiz, AB ülkelerinin vize uygulamak durumunda olduğu ülkelerin 
sıralandığı AB'nin Vize Negatif Listesi'nde yer almaktadır. Ülkemizin sözkonusu listeden 
çıkarılması AB ile üyelik müzakerelerinin başlamasından sonra gerçekleşebilecektir. Nitekim, 
Bulgaristan müzakerelerin başlamasından bir yıl sonra, Romanya ise iki yıl sonra Negatif 
Listeden çıkartılmıştır. 

Schengen sistemine üyelik ise, AB üyeliğinden farklıdır. AB'ye üye bir ülkenin 
Schengen'e üye olabilmesi ayrıca bazı kriterlerin yerine getirilmesiyle mümkündür. Bir ülke 
Schengen'e üye olduktan sonra Schengen kurallarına mutlak surette uymakla yükümlüdür. Bu 
bağlamda, Schengen sistemine dahil olan ülkeler ita ettikleri 90 güne kadar ikametli vizelerde 
ortak bir uygulamaya uymak durumundadırlar. C tipi Schengen vizesi adı verilen bu vizeler iş 
görüşmesi meşruhattı vizeleri de kapsamaktadır. Sözkonusu prosedür kapsamında daha esnek bir 
uygulama getirilmesi, yukarıda da belirtildiği üzere, AB ve üye ülkeler nezdinde girişim konusu 
yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, henüz Schengen'e üye olmayan AB ülkeleriyle yapılan ikili vize 
kolaylıkları anlaşmalarında işadamlarımıza yönelik vize işlemlerinin basitleştirilmesine ilişkin 
düzenlemeler yapılmaktadır. Böylelikle, işadamlarımızın daha kısa sürede ve az sayıda başvuru 
belgesiyle vizelerini almaları sağlanmaktadır. Schengen'e henüz üye olmamış diğer AB ülkeleri 
ile de buna benzer düzenlemelerin yapılmasını teminen çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yunan turizm sektöründe faaliyet gösteren iş çevrelerinin talepleri üzerine başlayan ve 
sadece 2000 yılı turizm sezonunda "pilot uygulama" şeklinde gerçekleşen bir düzenlemeyle, 
günübirlik turlarla Yunan adalarına seyahat eden Türk ve üçüncü ülke vatandaşlarına vize 
muafiyeti getirilmiştir. Bu uygulama, sadece Yunan bayraklı "John P." adında bir gemiyle 
seyahat edenleri kapsamıştır. Yunanistan'ın ısrarlı talepleri sonucu 2000 yılında sözkonusu pilot 
uygulamanın başlatılmasını onaylayan AB Komisyonu, Yunanistan'ın sınır güvenliğini yeterince 
sağlayamadığı gerekçesiyle bu uygulamanın devamına onay vermemiştir. 

Son dönemde, Yunan turizm sektörünün talebine binaen Yunan Hükümeti'nin, 
vatandaşlarımızın Yunan adalarına 48 saat süreyle yapacakları turistik seyahatlerinde vize 
muafiyeti sağlamayı öngördüğü yolunda Yunan basınında bazı haberler yayınlanmasına karşın, 
uygulamada herhangi bir değişiklik olmamıştır. Öte yandan, vatandaşlarımıza yönelik vize 
rejiminin esnek hale getirilmesi talebimiz her vesileyle Yunanlı yetkililerin dikkatine 
getirilmektedir. 

28.07.2001 tarih ve 24476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24.07.2001 tarih ve 
2001/2762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararfnın (4/n) maddesi uyarınca, sınır komşusu ülkelere 
deniz yoluyla günübirlik ve karayolu veya demiryoluyla bir gece konaklama dahil günübirlik 
seyahat eden vatandaşlarımız yurtdışı çıkış harcından muaf tutulmuşlardır. Sözkonusu 
düzenlemedeki muafiyete ilişkin günübirlik sürenin bir gecelik konaklamayı da kapsamasına dair 
ifade, ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtlarıyla gerçekleştirilen seyahatler için geçerli değildir. 

Soru önergelerinde bahsekonu harç muafiyetinin 48 saate çıkarılması yönündeki talep 
Maliye Bakanlığına olumlu görüşlerimizle birlikte iletilmiş olup, halen inceleme aşamasındadır. 
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16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Millî Gençlik Vakfının kapatılması ve mallarının 
Hazineye devrine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6363) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL&I BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdak i soru lar ımın Adale t Bakanı Sayın Cemi l Ç İ Ç E K tarafından 

yazıl ı o larak yanı t lanması iç in gereğin in yapı lmasını a rz eder im. 17.05.2005 

. 4^ 

Dc^ZÛheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

1-) Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı 
dava sonucunda, Milli Gençlik Vakfı'nın kapatılmasına karar vermiştir. Söz 
konusu karar Yargıtay 18.Hukuk Dairesi tarafından 8 Aralık 2204 tarihinde 
onanmış olup, söz konusu vakfın dağıtılarak mallarının Hazine'y© devredilmesi 
kararlaştırılmıştır. 
Bu bağlamda yargı kararının kesinleşmiş olmasına rağmen, Milli Gençlik 
Vakfı'nın dağıtılması ve mallarının Hazine'y© devr i 'yönünde bir girişiminiz 
olmuş mudur? 
2-) Kapatılmasına dönük yargı kararının tebliğ işlemi yapılmış mıdır? 
3-) Kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen, Milli Gençlik Vakfı'nın bu 
faaliyetlerine devam ettiğinden haberiniz var mı? Vakfın, yargı kararlarına 
rağmen faaliyetlerine devam etmesi doğru .mu? 
4-) Mal varlıklarının Hazine'ye devri yönünde Yargı kararları mevcutken bu 
devir işlemi neden hâlâ gerçekleştirilmemiştir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI /J../S./2.00S 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30/05/2005 tarihli ve A.01 O.GNS. 
0.10.00.02-11480 sayılı yazınız, 

b) 10/06/2005 tarihli ve 671 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Hatay Milletvekili Züheyir Amber tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6363 Esas No.hı soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Cemil ÇİÇEKJ 
Soru önergesi cevabı Bakan 
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Sayın Dr. Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6363 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre Ankara'da kurulmuş olan soru önergesinde 
adı geçen Vakıf ile ilgili Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/06/2004 tarih, 2004/189 
Esas, 2004/232 sayılı kararının, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 30/11/2004 tarih, 2004/8403 
Esas, 2004/8889 sayılı ilamı ile onandığı, karar düzeltme talebinin Yargıtay 18. Hukuk 
Dairesinin 26/04/2005 tarih, 2005/2784 Esas, 2005/4284 Karar sayılı ilamı ile reddedildiği; 
bunun üzerine, söz konusu Vakfın, Türk Medenî Kanununun 101. maddesinin dördüncü 
fıkrası ve 116. maddesinin ikinci fıkrası ile Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Kurulun 
Vakıflar Hakkında Tüzüğün 31. maddesi gereğince dağıtıldığı ve merkezi sicilden terkin 
edildiği, mal varlığının devri ile ilgili işlemlerin başlatıldığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
24/06/2005 tarihli ve B.02.1.VGM.0.12.00.319.04. 06.83/11794 sayılı yazısından 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

17.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, mahkeme emanet paralarıyla icra iflas dairelerince 
tahsil olunan paraların yatırılacağı bankalarla ilgili genelgeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6364) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bakanlığınızın 12.05.2005 tarih ve 9871 sayılı Cumhuriyet Başsavcılığına ve 
bölge idare mahkemesi başkanlığına gönderdiğiniz genelgeye göre; mahkeme 
emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsil olunan paralann yatırılacağı bankalar 
ile ilgili; 

1 . 1 yıl süresince bu hesaplarda toplam ne kadar toplanıyor? 

2. Bu paralara ilgili bankaca bir faiz ödemesi yapılıyor mu? 

3. Bu paraların Vakıflar Bankasından özel bir bankaya yatırılması karşılığında 
Bakanlığınızın ve devletin ne gibi bir menfaati olmuştur? 

4. Bu hesapların özel bir bankaya aktarılması Vakıflar Bankası için ne gibi bir 
zarara yol açmıştır? 

- 1 7 3 -

?AKIR 
İlme Milletvekili 



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI Al./<*/2005 

Bakan n 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11480 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6364 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesini müsaadelerinize arz ederim. 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 22. X'İ/2005 

Bakan 

«w 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11480 sayılı yazınız, 

b) 13/06/2005 tarihli ve 685 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6364 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
EK: Bakan/ 
Soru önergesi cevabı • J 
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Sayın Rasim ÇAKIR 
Edirne Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6364 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun "Para ve kıymetli eşyanın 
tevdii" kenar başlıklı 9. maddesinde, "İcra ve iflâs daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak 
ve değerli şeyleri, nihayet ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca 
uygun görülen bankalardaki hesaplarına yatırmaya, banka bulunmayan yerlerde icra veya 
mahkeme kasalarında muhafazaya, kasa bulunmayan yerlerde ise mal sandıklarına bırakmaya 
mecburdurlar."; 

11/04/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu 
Yönetmeliğinin "Para ve değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar" kenar başlıklı 92. 
maddesinde "İcra ve İflâs Kanunu uyarınca, icra ve iflâs daireleri aldıkları parayı ve değerli 
şeyleri icra ve iflâs dairelerinin bulunduğu yerler de göz önünde tutularak, Ülke çapında 
teşkilâtlanmış bankalardan Adalet Bakanlığınca uygun görülenlere tevdi ederler. 

Bakanlığın izni alınmadıkça, vadeli hesap açtınlamayacağı gibi tahvil de alınamaz." 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde. Ülke çapında teşkilâtlanmış olması şartıyla 
emanet paraların tutulacağı bankanın tespiti hususunda Bakanlığımızın takdir hakkı 
bulunmakta olup. Bakanlığımızca bu takdir yetkisi kullanılırken kamu yararı ölçütüyle 
hareket edildiği, hizmetin daha verimli ve hızlı yürümesinin esas alındığı; 

Soru önergesine konu Genelge kapsamındaki paraların, adalet dairelerince ileride hak 
sahiplerine ödenmek üzere emaneten bankada tutulmaları nedeniyle, bu paraların genel 
bütçeli dairelerin, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan kaynakları arasında 
sayılması mümkün bulunmadığından 5234 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına 
yönelik olarak çıkarılan Tebliğ uyarınca belirtilen kamu bankalarına yatırılması 
zorunluluğunun da bulunmadığı; nitekim bu paraların soru önergesinde adı geçen Bankada 
tutulduğu dönemlerde, Maliye Bakanlığınca bu paraların 5234 sayılı Kanun kapsamında 
kaldığı, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatırılması 
gerektiği belirtildiği halde, bu husustaki görüşlerinin, emanet paraların tutulacağı bankanın 
belirlenmesi konusunda herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığından. Bakanlığımızca 1997, 
1998 ve 2003 yıllarında çıkarılan genelgelerle, anılan paraların 5234 sayılı Kanun kapsamında 
olmadığının belirtildiği ve yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde takdir hakkına dayanılarak 
anılan bankaya yatırılmasına karar verildiği; 

Söz konusu paraların niteliği itibarıyla gün içinde bile devamlı şekilde hareket halinde 
olduğu; belirli bir tarih itibarıyla bankada tutulan paranın miktarının tam olarak belirlenmesi 
mümkün olmadığı gibi, soru önergesinde adı geçen banka dışında birçok banka şubesinde bu 
neviden paraların bulunduğu; 

Öte yandan, söz konusu emanet paraların, belirli şartlar oluşuncaya kadar adlî 
mercilerin muhafazası, kontrolü ve denetimi altında olduğu ve bu amaçla adlî merciler 
tarafından bankada açtırılan hesaplara yatırıldığı; Bakanlığımızın sorumluluğu altındaki bu 
paraların tutulacağı bankayı belirlerken İcra ve İflâs Kanununun ve anılan Yönetmeliğin 
hükümleri gereğince uygulamada birliğin sağlanması, hizmetin daha verimli ve daha hızlı 
işletilmesinin amaç edinildigi; nitekim bu paraların yatırılacağı bankaların belirlenmesine 
yönelik olarak 1956 yılından günümüze kadar birçok genelgenin yayımlandığı ve kamu yararı 
ilkesi çerçevesinde hareket edilerek, gerektiğinde zaman zaman banka değişikliğinin 
yapıldığı; 

Bakanlığımızın kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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18.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, mahkemeler ile icra ve iflas dairelerince tahsil olunan 
paraların hangi bankalarda tutulacağını düzenleyen genelgeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

# ^ 
HAKKİ ÜLKÜ . 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Basından öğrendiğimiz haberlere göre Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'deki tüm 
mahkemelerce gerçekleştirilen işlemler nedeniyle tahsil edilen emanet paraları (yetimlere, 
küçüklere, gaiplere ait paralarla tereke ve şüyuun giderilmesinden elde edilecek paralar dahil 
olmak üzere) icra ve iflas dairelerince tahsil olunan emanet paraları ve noter emanet 
paralarının hangi bankada tutulacağı ciddi bir sorun olmuştur. 

Adalet Bakanlığı, Şubat 2005'te söz konusu paralann hangi bankalarda tutulacağına 
dair bir genelge yayımladıktan sonra 12 Mayıs 2005'te adli teşkilata gönderilen yeni bir 
talimatla söz konusu paraları bugüne kadar tutan Vakıflar Bankast'ndan alınıp Akbank'ta 
açılacak hesaplara aktarılması istenmiştir. 

Vakıflar Bankası'nın içine düşeceği ödeme güçlüğünü ve yüksek miktardaki paraların 
kısa sürede çekilmesi halinde yaşanması öngörülen sorunları öne sürmesi üzerine 16 ve 17 
Mayıs 2005 tarihlerinde iki yeni genelge yayımlayarak 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle 
Vakıflar Bankası'nda bulunan Adalet Bakanlığı'na ait tüm vadesiz hesapların Akbank 
şubelerinde^çılacak hesaplara aktarılması istenmiştir. 

Bu arada Vakıflar Bankasının Adalet Bakanlığı'nın bu istemi karşısında görüş aldığı 
Maliye Bakanlığı; "söz konusu paralann Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde 
belirlenen bankalarda'.toplanması gerektiği bu nedenle özel bankalarda açılacak'hesaplarda 
tutulmasının mümkün olmadığı"nı belirterek paralann özel bankaya nakline karşı görüş 
bildirmiştir. 

Bu bilgilere göre; 

1- Adalet Bakanlığı'nın Mayıs 2005 itibariyle,"'yukânda Sözünü ettiğimiz 
nedenlerle toplanan ve Vakıflar Bankası'nda tutulan parası ne kadardır? 

2- Adalet Bakanlığı'nın yukarıda sözü edilen nedenlerle toplanan ve başka 
bankalarda tutulan parası, yar mıdır? 

3- Üst üste yayımlanan genelgelerle söz konusu paralann ısrarla Akbank'a 
aktanlması neden istenmektedir? Akbank neden tercih edilmiştir? 

4- Paralann Vakıflar Bankası'nda tutulmasının bugüne dek Adalet 
Bakanlığı'na ya da kamuya bir zaran olmuş mudur? 

5- Söz konusu genelgelerle yapılmak istenen işlemin amacı nedir? 
6- Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlık olarak yapmak istediğiniz bu uygulamaya 

karşı görüş bildirmesini değerlendirilmeye aldınız mı? Aldıysanız bu karşı 
görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

7- Bu uygulama diğer özel bankalar açısından haksız rekabete neden 
olmayacak mıdır? 

8- Paralann Akbank'a aktanlmasından ve bundan sonra da bu bankada 
toplanacak olmasından Bakanlık olarak ne tür yararlar beklemektesiniz? 
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Sayın Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6367 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun "Para ve kıymetli eşyanın 
tevdii" kenar başlıklı 9. maddesinde, "'İcra ve iflâs daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak 
ve değerli şeyleri, nihayet ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca uygun 
görülen bankalardaki hesaplarına yatırmaya, banka bulunmayan yerlerde icra veya mahkeme 
kasalarında muhafazaya, kasa bulunmayan yerlerde ise mal sandıklarına bırakmaya 
mecburdur 1 ar."; 

11/04/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu 
Yönetmeliğinin "Para ve değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar" kenar başlıklı 92. 
maddesinde "İcra ve İflâs Kanunu uyarınca, icra ve iflâs daireleri aldıkları parayı ve değerli 
şeyleri icra ve iflâs dairelerinin bulunduğu yerler de göz önünde tutularak. Ülke çapında 
teşkilâtlanmış bankalardan Adalet Bakanlığınca uygun görülenlere tevdi ederler. 

Bakanlığın izni alınmadıkça, vadeli hesap açtınlamayacağı gibi tahvil de alınamaz." 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, Ülke çapında teşkilâtlanmış olması şartıyla 
emanet paraların tutulacağı bankanın tespiti hususunda Bakanlığımızın takdir hakkı 
bulunmakta olup. Bakanlığımızca bu takdir yetkisi kullanılırken kamu yararı ölçutüyle 
hareket edildiği, hizmetin daha verimli ve hızlı yürümesinin esas alındığı; 

Soru önergesine konu Genelge kapsamındaki paraların, adalet dairelerince ileride hak 
sahiplerine ödenmek üzere emaneten bankada tutulmaları nedeniyle, bu paraların genel 
bütçeli dairelerin, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan kaynakları arasında 
sayılması mümkün bulunmadığından 5234 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına 
yönelik olarak çıkarılan Tebliğ uyarınca belirtilen kamu bankalarına yatırılması 
zorunluluğunun da bulunmadığı; nitekim bu paraların soru önergesinde adı geçen Bankada 
tutulduğu dönemlerde. Maliye Bakanlığınca bu paraların 5234 sayılı Kanun kapsamında 
kaldığı, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatırılması 
gerektiği belirtildiği halde, bu husustaki görüşlerinin, emanet paralartn tutulacağı bankanın 
belirlenmesi konusunda herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığından, Bakanlığımızca 1997, 
1998 ve 2003 yıllarında çıkarılan genelgelerle, anılan paraların 5234 sayılı Kanun kapsamında 
olmadığının belirtildiği ve yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde takdir hakkına dayanılarak 
anılan bankaya yatırılmasına karar verildiği; 

Söz konusu paraların niteliği itibarıyla gün içinde bile devamlı şekilde hareket halinde 
olduğu; belirli bir tarih itibarıyla bankada tutulan paranın miktarının tam olarak belirlenmesi 
mümkün olmadığı gibi, soru önergesinde adı geçen banka dışında birçok banka şubesinde bu 
neviden paraların bulunduğu: 

Öte yandan, söz konusu emanet paraların, belirli şartlar oluşuncaya kadar adlî 
mercilerin muhafazası, kontrolü ve denetimi altında olduğu ve bu amaçla adlî merciler 
tarafından bankada açtırılan hesaplara yatırıldığı; Bakanlığımızın sorumluluğu altındaki bu 
paraların tutulacağı bankayı belirlerken İcra ve İflâs Kanununun ve anılan Yönetmeliğin 
hükümleri gereğince uygulamada birliğin sağlanması, hizmetin daha verimli ve daha hızlı 
işletilmesinin amaç edinildiği; nitekim bu paraların yatırılacağı bankaların belirlenmesine 
yönelik olarak 1956 yılından günümüze kadar birçok genelgenin yayımlandığı ve kamu yararı 
ilkesi çerçevesinde hareket edilerek, gerektiğinde zaman zaman banka değişikliğinin 
yapıldığı; 

Bakanlığımızın kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEKT 
Bakan / 
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19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bina inşaat ve işgaliye harçlarına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6375) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Maliye Bakanı Sayın, Kemal UNAKUAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

C / K e m a l DEMİREL > 
Bursa Milletvekili 

16-02-2005 tarih ve 3712 sayılı vermiş olduğum yazılı soru önergesine verdiğiniz 
cevapta bina inşaat hara ile ilgili tablonuzu inceledim. Bina inşaat harçlarında 1994 yılında 
uygulanan tarifelere göre yapılan arüşjann 150 kat, 200 kat ve 500 kat 666 kat, 1333 kat, 
2500 kat ve 5000 kat olmak üzere değişik oranlarda artmış olduğunu tespit ettim. Bu 
artışların çok olduğunu düşünen birçok Belediye 5281 sayılı yasa ile artbnlan harçların en 
düşük seviyelerini uygulamakta idi. Ancak 07.05.2005 tarih ve 25808 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yapılan düzenleme neticesinde, bina 
inşaat harçları uygulanan zamlı tarifenin %50 oranında plan proje tasdik hara %80 - %120 
oranında, hafriyat harcı %200 ile %233 oranında yapı kullanma izni hara %80 ile %120 
oranında artışa sebep olmuştur. 

Harçlann düşürülmesi yönünde bir çalışmanın yapılması beklenirken harçjann bir kez 
daha %50 ile %120 oranlannda artbnlmış olması bizleri ve vatandaşlan hayrete 
düşürmüştür. 

Ekonominin lokomotifi olan ve pek çok sektörü etkileyen inşaat sektörü yapılan yeni 
düzenleme ile bir darbe daha almıştır. 

Önceki yıllarda örneğin 1982 ve 1983 yıllannda (2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun geçici 3. maddesi i le) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6. da yer alan 
tarifesinde kayıtlı en az miktarlann yansı uygulanmışbr. Böylece yeni tarifelere yumuşak bir 
geçiş sağlanmıştır. Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun da tadilat yapılan 
inşaatlarda brüt inşaat alanının artması durumunda hesaplama yönteminden dolayı daha 
önce harepyatmlan kısımlann artan harçlar dolayıst ile ikinci kez tekrar hara alınmaktadır. 
Yukanda anlatılanlar doğrultusunda 

1- Harçların yüksek olmasının vatandaşlan ruhsatsız inşaat yapmaya yönlendirebileceği 
ve bunun sonucunda da çarpık kentleşmeye sebep olabileceği düşüncesiyle, bu 
konuda olabilecek gelişmelerle ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2- İnşaat sektöründe canlanma sağlanması ve konut açığının kapatılması için harçlann 
azaltılması veya en az miktarlann yansının uygulanması gibi bir çalışma yapmayı 
planlıyor musunuz? 

3- İşgaliye harçlannın çok yüksek olduğuna dair şikayetler vardır. İşgaliye harçlannın 
düşürülmesi ile ilgili çalışma yapmayı planlıyor musunuz? 

4- Harçlann hesaplanma yönteminden dolayı, ikinci kez harcın alınmasını önleyecek bir 
düzenleme yapmayı planlıyor musunuz. 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Say. :B.07.1.GİB,0.82-8211-447 fıR (İR fl<Uft ^ f t f t 
Konu : Yazılı Soru Önergesi UQ.UÖ.UD*UOÖÎJUU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.05.2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği 7/6375 esas no.lu yazılı 
soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinin son fıkrasında "Bu 
hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda, tadil veya ilaveler yapılması 
halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. 
Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden 
hesaplanan harçtan mahsup edilir." hükmü yer almaktadır. 

Aynı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına göre, bu fıkrada sayılan ve bu Kanunda en az 
ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerinin uygulanacağı belediye gruplarının 
Bakanlar Kurulunca tayin ve tespit edileceği belirtilmiş; (B) fıkrasında ise, (A) fıkrasında sayılanlar 
dışındaki vergi ve harçlarm maktu tarifelerinin tespiti konusunda, bu Kanunda belirtilen en alt ve en 
üst sınırlarının aşılmaması ve mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz 
önünde tutulması şartıyla belediye meclislerine yetki verilmiştir. 

Bu yetkiye istinaden, 07/05/2005 tarihli ve 25808 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasında 
yer alan vergi ve harçların tutarları, belediye grupları itibariyle tespit edilmiştir. Bina inşaat harcına 
ilişkin tarifeler söz konusu Kararın VIII bölümünde yer almaktadır. 

Buna göre, inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harcın, binanın 
önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanması ve daha önce aynı 
konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcının yeniden hesaplanan harçtan 
mahsup edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tadil veya ilave yapılan binalardan mükerrer vergi 
alınması söz konusu değildir. 

Ayrıca, bina inşaat harcının 2005 yılından itibaren söz konusu Kararın VIII bölümünde yer 
alan tarifelere göre, işgal harcının ise 5281 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle artırılşm/miktarların 
belediye meclislerince belirlenen tutarları üzerinden alınması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
üye Bakanı 
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20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 2000'den itibaren silinen veya affedilen vergi tutar-
larıyla ilgili bilgilerin konsolide edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/6376) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.0S.200S 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

07.03.2005 tarih ve 7/5238 sayılı soru önergeme, 06.05.2005 tarihinde verdiğiniz 
cevapta, "Soru önergesinde yer alan ve 03/11/220 tarihinden itibaren silinen veya affedilen 
vergi tutarlarıyla ilgili bilgiler, vergi dairelerinde tutulmakta olup, Bakanlığımızda söz konusu 
bilgiler konsolide edilmiş halde bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 4811 sayılı Kanun 
kapsamında yapılan terkin sonuçları, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinden alınarak 
ekte yer alan tabloda gösterilmiştir. Son yıllarda tam otomasyona geçirilen vergi dairelerinin 
sayılan hızla artmış ve bunun izin bu sayı her ilde en az bir vergi dairesi olmak üzere 296 
adede ulaşmıştır. Ancak tabloda yer alan rakamların, toplam vergi gelirlerindeki tahsilatın 
oldukça önemli bir kısmını kapsayan vergi dairelerinden derlenen bilgiler olmasına rağmen 
tüm Türkiye'deki tutarları kapsamadığı unutulmamalıdır" ifadesi kullanılmıştır. 

Bu bilgi doğrucusunda: 

Soru: 

03.11.2002 tarihinden itibaren silinen veya affedilen vergi tutarlarıyla ilgili bilgileri 
konsolide etmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.07.1.GİB.0.82-8211-448 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 0 5 . 0 8 . 0 5 * 0 3 8 4 6 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.05.2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazısı. 

Bilindiği üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği 7/5238 
esas no.lu yazılı soru önergesine cevaben verilen 06.05.2005 tarihli ve 20243 sayılı 
yazımızda, 03.11.2002 tarihinden itibaren yasalar gereği silinen veya terkin edilen vergi 
tutarları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Bu defa, aynı milletvekilinin tarafıma tevcih ettiği 7/6376 esas no.lu yazılı soru 
önergesinde, 03.11.2002 tarihinden itibaren, "silinen veya affedilen" vergi tutarları ile ilgili 
bilgilerin konsolide edilip edilmeyeceği sorulmaktadır. 

1998 yılında başlayan ve ikinci aşaması 2004 yılından itibaren devam eden vergi 
dairelerinin tam otomasyona geçirilmesi projesinde, her geçen yıl daha fazla vergi dairesi tam 
otomasyona geçirilmekte olup; söz konusu projenin tamamlanmasıyla, bu tür bilgilerin de tam 
olarak konsolidasyonu sağlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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21.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK'dan Sağlık Bakanlığına devredilen personelin 
maaşlarının ödenmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6379) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep A K D A Ğ 

tarafından yazıl ı o larak yanıt lanması için gereğinin yapı lmasını arz ederim. 

17.05.2005 

fr. Züheyir A M B E R 
Hatay Milletvekili 

1-) SSK çalışanlarının Bakanlığınıza devrinden sonra hâlâ sürmekte olan 
problemler nedir? 
2-) SSK çalışanı olan ve Bakanlığınıza devir olan işçilerin maaşının 2 aydır 
yatmadığı doğru mudur? Bunun nedeni nedir? 
3-) SSK çalışanı olan ve Bakanlığınıza devir olan doktorların ve sağlık 
personelinin bir kısmı 15 Mayıs 2005 tarihinde maaşlarını alamamışlardır. Bu 
konu hakkında bilginiz var mı? Maaş alabilmeleri için zaten devlet çalışanı 
olan bu personelden ne gibi evraklar neden istenmektedir? 
4-) Maaş konusu bir özlük hakkı olduğu hepimizin malumudur? Bu geç 
ödemeler neticesinde doğacak yasal faiz nasıl karşılanacak ve çalışanlarınızın 
bu mağduriyeti ne zaman giderilecektir? 

T.C. 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

Personel Genel Müdürlüğü 
A N K A R A 

S sı.yi : B100PER0100025 
Konu . Yazılı Soru Önergesi 1 1 2 8 4 5 2 6 . 0 7 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İI (. İ: 30.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER tarafından, tarafıma yöneltilen "SSK'dan Sağlık 

Biikiiiılıgrna devredilen personelin maaşlarının ödenmesine ilişkin" 7/6379 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

TIKI.KR; 
IİK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER tarafından verilen SSK'dan Sağlık Bakanlığıma 
devredilen personelin maaşlarının ödenmesine ilişkin 7/6379 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORULAR: 

1- SSK çalışanlarının Bakanlığımıza devrinden sonra hala sürmekte olan problemler nedir? 
2- SSK çalışanı olan ve Bakanlığınıza devir olan işçilerin maaşının 2 aydır yatmadığı doğru mudur? 
3- SSK çalışanı olan ve Bakanlığımıza devir olan doktorların ve sağlık personelinin bir kısmı 15 Mayıs 
2005 tarihinde maaşlarını alamamışlardır. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Maaş alabilmeleri için zaten 
devlet çalışanı olan bu personelden ne gibi evraklar neden istenmektedir. 
4- Maaş konusu bir özlük hakkı olduğu hepimizin malumudur? Bu geç ödemeler neticesinde doğacak yasal 
faiz nasıl karşılanacak ve çalışmalarınızın bu mağduriyeti ne zaman giderilecektir? 

CEVAPLAR: 

1- SSK çalışanlarının Bakanlığımıza devrinden sonra hala sürmekte olan problem 
bulunmamaktadır. Devrin dayanağı olan 5283 Sayılı Kanun, 19 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiş ve devir 19 Şubat 2005 tarihinde gerçekleşmiştir. SSK mevzuatında kaynaklanan çok sayıda 
geçici görev maddesi, personelin görev yeri ve özlük hakları bakımından çeşitli problemler 
çıkmasına sebep olmuş ancak, mevzuatta yapılan değişikliklerle ve alınan idari tedbirlerle bu 
problemler çok kısa sürede çözüme kavuşturulmuştur. 

2- SSK çalışanı olan ve Bakanlığımıza devredilen işçi statüsünde yaklaşık 2000 personel 
bulunmaktadır. Devir tarihinden sonra işçilerin de maaşlarını zamanında alabilmeleri için 
Bakanlığım ve ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmıştır. İşçilerin, 2 aydır maaşlarının 
yapılmadığına dair herhangi bir bilgi Bakanlığıma ulaşmamıştır. Kaldı ki, böyle bir problemin 
olması halinde sendika yönetimleri ve il sağlık müdürlerimiz kanalıyla bu bilgi şahsıma ve 
Bakanlığıma mutlaka ulaşırdı, öte yandan böyle bir konu haber olarak medyaya da yansımamış 
olup, tarafımızca şaşkınlıkla karşılanmıştır. Devraldığımız işçileri de kapsayan yeni döneme ilişkin 
toplu iş sözleşmesi, işçi ve işveren taraflarınca uzlaşmaya dayalı, çalışma barışını korumak 
amacıyla imza edilmiş olup, işçi statüsündeki personelimizi mağdur etmek gibi bir amacımızın 
olmadığının en güzel göstergesidir. 

3- Sağlıkta Dönüşüm'ün önemli bir adımı olan, diğer kurumlara ait sağlık birimlerinin 
Bakanlığıma devredilmesi projesi kapsamında yaklaşık 55 bin personel devralınmıştır. 

Takdir olunmalıdır ki, 55 bin personeli bir buçuk ay gibi kısa bir sürede devralmak, yaşanan 
münferit problemler dışında bu personelin görev yeri ve maaş problemlerini (bu problemlerin büyük 
çoğunluğu önceki kurumların mevzuatından ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır.) çok kısa 
sürede çözmek kolay iş değildir. Hükümet ve Bakanlık olarak bu konudaki başarının haklı gururunu 
yaşamaktayız. 

Devraldığımız personelin, ilk maaşları 15 Mart 2005 tarihinde Bakanlığımızca ödenmiştir. 
Maaşların ödenebilmesi için 5283 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatın gerektirdiği bir dizi 
bürokratik işlem kısa sürede tamamlanmıştır. Bu süreden Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı bürokrasisinin olağanüstü gayretine ve yakın ilgisine şahit olduk. 

Bu sürecin akabinde, Defterdarlıkların ve taşra teşkilatımın geceli gündüzlü gayretleri 
sonucunda devraldığımız personelin ilk maaşları fark tazminatıyla birlikte 15 Mart 2005 tarihinde 
ödenmiştir. Ancak, yukarıda izah edildiği üzere bazı personelin geçici görev durumundan 
kaynaklanan bir iki günlük maaş gecikmesi yaşanmış olmakla birlikte bunlar münferit problemler 
olarak karşımıza çıkmıştır, ve çok kısa sürede çözüme kavuşturulmuştur. 
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Bakanlığım genel bütçeye dahil bir kurum olup, SSK özel bütçeli bir kurumdur. Personel 
maaşlarında bütçe farklılığından kaynaklanan çeşitli ödeme kalemleri bulunmaktadır. Bu ödeme 
kalemlerini kıyaslamak ve personelin fark tazminat ödemesini tam olarak yapabilmek için söz 
konusu personelin 15 Şubat 20054arihindeki maaş bilgi ve belgeleri Defterdarlıklar tarafından talep 
edilmiş olup, bu durum ilgili mevzuatın gerektirdiği normal bir sonuçtur. 

4- Kamu personeli için maaş ödemelerinin Anayasal bir özlük hakkı olduğu bilinciyle yukarıda 
izah edilen olağanüstü çalışmalar yapılmış olup, bu manada devraldığımız personelin herhangi bir 
mağduriyeti bulunmamaktadır. Bununla birlikte, devir sürecinde maaş ödenmelerinde çeşitli 
sebeplerle yaşanan kısmi problemlere anında müdahale edilerek çalışanlarımızın mağdur olmaları 
önlenmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

22.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta- Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ve hemodiyaliz makinesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakan Recep AKDAG'ın 
cevabı (7/6380) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İsparta Milletvekili 
Mevlüt COŞKUNBI 

1-) İsparta'ya bağlı Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde Göz, 
Kulak-Burun-Boğaz, Diş ve Çocuk sağlığı dallarında doktor sıkıntısı 
bulunmaktadır. Geçici doktor ataması da çözüm olmadığı için ilgili hastane de 
sorun yaşanmaktadır. Bu hastaneye önümüzdeki günlerde doktor atamayı 
düşünüyor musunuz ? 

2-) Aynj haştftnenjn iki adet hemodiyaliz makinasına ihtiyacı vardır. Özellikle 
yaz aylarında ilçenin nüfusunun artmasıyla gelen hastalara bu konuda yeterli 
hizmet verilememektedir. Bu hastanenin hemodiyaliz makinası ihtiyacım ne 
zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 1 1 5 1 5 4 29.07.2005 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 17.12.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazınız. 
İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER tarafından, tarafıma yöneltilen " İsparta 

Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin Uzman Doktor ve hemodiyaliz makinası ihtiyacına ilişkin " 
7/6380 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep 
Bakan 

EKLER: 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER tarafından verilen, " İsparta Şarkikaraağaç 
Devlet Hastanesinin Uzman Doktor ve hemodiyaliz makinası ihtiyacına ilişkin " yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
1. İsparta'ya bağlı Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde Göz, Kulak-Burun-Boğaz, 

Diş ve Çocuk sağlığı dallarında doktor sıkıntısı bulunmaktadır.Geçici doktor ataması da çözüm olmadığı 
için ilgili hastanede sorun yaşanmaktadır.Bu hastaneye önümüzdeki günlerde doktor atamayı düşünüyor 
musunuz? 

2.Aynı hastanenin iki adet hemodiyaliz makinası ihtiyacı vardır.Özellikle yaz aylarında ilçenin 
nüfusunun artmasıyla gelen hastalara bu konuda yeterli hizmet verilememektedir.Bu hastanenin 
hemodiyaliz makinası ihtiyacını ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR: 
1. İsparta'ya bağlı Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Devlet Hastanemize kesin olmayan ancak 2005 

yılı temmuz ayı itibariyle belirtilen Personel Dağılım Cetveli rakamlarımıza göre; 1 adet Göz, 1 adet 
Kulak-Burun-Boğaz ve 1 adet de Çocuk Hastalıkları branşlarından olmak üzre toplam 3 adet uzman 
Doktor ataması planlanmaktadır. 

2. Halen Hemodiyaliz ünitesinin 3 cihazı mevcuttur. 07.06.2005 tarihi itibariyle 6 hastanın düzenli 
hemodiyalize girdiği tesbit edilmiştir. Uluslararası standartlara göre cihaz başına düşen hasta sayısının 
ortalama 5.5 ve üzeri olması halinde yeni cihaz ihtiyacı sözkonusu olacaktır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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23.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, İstanbul Koşuyolu Hastanesinin adının 
değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6382) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

Ld^~^ 
Prof.Dr.Mehmet Neşşar 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Denizli Milletvekili 
23.05.2005 

1. İstanbul Koşuyolu Hastanesinin ismini neden İstanbul Yüksek ihtisas Hastanesi olarak 
değiştirdiniz? 

2. Bu kurumun yıllardır uluslar arası camiadaki çok sayıda yayınlannda geçen saygın 
adının değiştirilmesi, kurumun uluslararası tanınmışlığını nasıl etkileyecektir? 

3. Bu isim değişikliği tıpkı Ankara Muhittin Ülker Hastanesinin taşmdığı Ankara Atatürk 
Eğitim hastanesinde yaptığınız biçimde, topluma yeni bir hastane açıyormuş gibi 
sunarak Koşuyolu Hastanesinin başta kalp cerrahisinin duayenlerinden olan başhekimi 
Cevat Yakut olmak kadrolarının tasfiyesi ve yerine, tıpkı Başbakanlık Müsteşarı Ömer 
Dinçer'in erkek kardeşi ve hiç hastaneye gitmeden döner alan Milli Eğitim Müsteşar 
yardımcısı Şaban Şimşek gibi yandaşlarınızın atanması amacına hizmet etmek için 
yapılmıştır. 

4. İstanbul Koşuyolu Hastanesini isim değişikliği ile Kartal'daki yeni mekanına taşırken, 
hiçbir kadrosunun değişmeyeceğini kamuoyuna garanti ederecek bir açıklama 
yapabilecek misiniz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.10.0.SEG.0.1htisas İşleri 
Konu : Yazılı Soru önergesi f £[ g^ fâO 5 * 6 5 7 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 30/05/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazılarınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mehmet Uğur NEŞŞAR tarafından Sayın Bakanımıza 
yöneltilen; "İstanbul Koşuyolu Hastanesinin adının değiştirilmesine " ilişkin 7/6382 sıra sayılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

„ Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
EK^TT Önerge Cevabı Bakan 

Denizli Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mehmet Uğur NEŞŞAR Tarafından Sayın 
Bakanımıza Yöneltilen; İstanbul Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 
Adının Değiştirilmesine İlişkin 7/6382 Sayılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

SORU 1- İstanbul Koşuyolu Hastanesi'nin ismini neden İstanbul Yüksek İhtisas 
Hastanesi olarak değiştirdiniz? 

CEVAP 1-15 yıldır Kartal bölgesinde inşaatı devam eden bir hastanemiz bitirilerek 
hizmete sokulmuştur. İstanbul Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 
Kartal'da tamamlanıp taşınılacak yeni hastanede organ nakli faaliyetlerinin genişletilmesi, 
karaciğer nakline başlanması ve transplantasyon immünolojisi ünitesinin kurulması talebinde 
bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda hizmet alanı genişletilen, birden çok alanda hizmet 
veren özel dal hastanesi statüsüne kavuşan ve Koşuyolu'ndan 30 km uzaklıkta yeni bir semte 
taşınan hastanenin ismi 'İstanbul Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' olarak 
değiştirilmiştir. Ancak 'Koşuyolu Kalp Merkezi' isminin de korunması istenmiş ve bu talep 
de uygun bulunarak Koşuyolu Kalp Merkezi ismi eklenmiştir. 

SORU 2-Bu Kurumun yıllardır uluslararası camiadaki çok sayıda yayınlarında geçen 
saygın adının değiştirilmesi, kurumun uluslararası tanınmışlığını nasıl etkileyecektir? 

CEVAP 2- Hastanenin isim değişikliği ne hastanenin saygınlığını ne de hizmet 
kalitesini etkilemeyecektir. 

SORU 3-Bu isim değişikliği tıpkı Ankara Muhittin Ülker Hastanesi'nin taşındığı 
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığınız biçimde, topluma yeni bir 
hastane açıyormuş gibi sunarak Koşuyolu Hastanesi'nin başta kalp cerrahisinin 
duayenlerinden olan Başhekimi Cevat YAKUT olmak kadrolarının tasfiyesi ve yerine, tıpkı 
Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER'in erkek kardeşi ve hiç hastaneye gitmeden döner alan 
Milli Eğitim Müsteşar Yardımcısı Şaban ŞİMŞEK gibi yandaşlarınızın atanması amacına 
hizmet etmek için yapılmıştır. 

SORU 4-İstanbul Koşuyolu Hastanesini isim değişikliği ile Kartal'daki yeni mekanına 
taşırken, hiçbir kadrosunun değişmeyeceğini kamuoyuna garanti ederek bir açıklama 
yapabilecek misiniz? 

CEVAP 3 ve 4- Soru 3 ve soru 4'de önyargılarınızı yansıttığınızdan ve aslında soru da 
sormadığınızdan cevap verilememiştir. 

186-
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24.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR 'in, basına yansıyan bir beyanına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/6387) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet Neşşar 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Denizli Milletvekili 

18.05.2005 

1. Ankara'da yapılan bir toplantıda Kız Meslek Liselerinde okuyan 

erkek öğrenciler için "Harem ağası" benzetmesi yaptınızmı? 

2. Bu ifadenizle erkek öğrencileri hangi fiziksel ve ruhsal 

özelliklerle tanımladığınızı düşünüyorsunuz? 

3. B8" durumda, bu okullarımız hangi tanımlamaya uymaktadır? 

4. Bu durumda, bu okullarda okuyan kız öğrenciler ne duruma 

düşmektedir? 

5. Bu duruma düşen okulların sahibi sizce ne duruma düşmektedir? 

6. Bu okullara erkek müdür atanmaması gerektiğini söyledinizmi? 

7. Bu ifadeleriniz Türkiye'nin AB sürecini nasıl etkileyebilir? 

8. Bu durumda halan Bakanlık görevine devam etmeyi düşünüyormusunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/S'lî-'S 3 / S / 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :30.05.2OO5 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mehmet NEŞŞAR'ın, "Basına yansıyan bir beyana 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6387 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7-8. Bilindiği üzere, söz konusu kavramın kullanışında olduğu gibi birçok 
kavram zaman zaman mecazi anlamlarda kullanılmaktadır. Söz konusu kavramın kullanılışı ile 
topluluk içinde azınlık, kalabalık içinde yalnız olma ve kalabalıkta rahat ilişki kurumama 
kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle sağlıksız bir ortam benzetmesi olup ilgili ortamın daha 
sağlıklı hale getirilmesi gerektiğinin ve isteğinin ifadesidir. 

Ayrıca, bahse konu kavramın kullanıldığı toplantı, kapalı bir mekanda eğitimin 
değerlendirildiği ve meselelerine çözüm arandığı bir toplantı olup ifade edilenin dışındaki 
değerlendirmelerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

25.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Ziraat Bankasının 2004 yılında yaptığı yönetmelik 
sınavına yönelik iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6396) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali 
Babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılanmla. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

2004 yılının Eylül ayında Ziraat Bankasında yapılan "Yönetmenlik Sınavı"nın sözlü 
sınav sonuçlan, kurum çalışanlan arasında büyük bir huzursuzluğa neden olmuş ve sözlü 
sınavın yapılış şekli, sınavda sorulan sorular ve sınav sonuçlan hakkında milletvekillerine çok 
sayıda şikayet başvurusu olmuştur. Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki sorulann yanıtlanması 
ihtiyacı doğmuştur. 

1. Sınav öncesi Banka tarafından yapılan duyurularda sınav sonucunda alınan 
puana ve eğitim durumuna göre en yüksek puandan başlamak üzere atama 
yapılacağının duyurulduğu, ancak yazılı sınavdan yüksek puan alanlara 
düşük mülakat notu verilerek elendiği, buna karşılık düşük yazılı notu 
alanlara ise mülakatta yüksek puan verilerek sınav kazandınldığı iddia 
edilmektedir. Bu sınavda personelin Yönetmen olabilmesi için; eğitim 
seviyesi;önceki sicilleri; yabancı dil seviyesi; bankacılık bilgisi; temsil 
kabiliyeti gibi unsurlar dikkate alınmış mıdır? Sınavlann bunlann dışındaki 
kriterlere göre yapıldığı ve açık bir şekilde kayırmacılık yapıldığı iddialarını 
araştırmayı düşünüyormusunuz? 

fbç. Dr. Hüseyin ÇELİ1 
Millî Eğitim Bakanı J 
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2.. Mülakat sınavında bazı adaylara görev yerleri için şehir dışı tayin 
dayatılırken, bazılarına ise hiç bir soru sorulmadan "Hayırlı olsun !" 
denildiği adaylardan öğrenilmiştir. Şehir dışı teklifine haklı gerekçelerle 
sıcak bakmayanların elendiği, bu öneriye olumlu yanıt verip imza atarak 
taahhütte bulunmalarına rağmen, bazı adayların Genel Müdürlük birimlerine 
yönetmen olarak atandıkları, daha sonra, şehir _ dışı teklifine 
verilecek yanıtın bir parola olduğu ve bazı adaylara kendi yöneticilerince 
bu teklife olumlu yanıt verilmesi yönünde işaret verildiği iddia edilmektedir. 
Bu iddiaların doğru olup olmadığım soruşturmayı düşünüyor musunuz?" 

3. Bu sınavın değerlendirmesini yapan komisyonlarda görev.Jalaır,üyelerin 
nitelikleri hangi kıstasa göre belirlenmiştir ? Satın alma birim başkanının 
böyle bir sınavda görevlendirilmesi doğru mudur? Doğru ise gerekçesi 
nedir? Hakkında, basında sıkça yolsuzluk haberleri yer alan ve sonışturması 
devam eden ve buna rağmen ısrarla görevinde tutulan insan kaynaklanndarT 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısının, kadrolaşma ve sınav yolsuzluklarının 
iddia edildiği bu sınav komisyonunda da bulunması doğru mudur? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı ÎR 07 0 5 * 4 1 7 9 3 

SAYI :B.02.1.HM.O.EKA-02.03-01/ 
KONU: Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: (a) T.B.M.M. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 30.05.2005 tarih ve 
33964 sayılı yazısı. 

(b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğû'nün 16.06.2005 tarih ve 
B.02.2.TZB.05.04.02.01-843 sayılı yazısı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, Samsun Milletvekili Haluk Koç tarafından tevcih 
edilen 7/6396 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi 
içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazısının sureti ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

AİhBABACAN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
EK-1 (1 Adetf 
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T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A v Ş. 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE: 2.500.000.000 YENİ TÜRK LİRASI 

Sayı : B.02.2.TZB.05.04.02.01 Genel: B , > O D O 
Konu : Soru önergesi Özel : %L*2> Ankara,(b/0672005 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Hazine Müsteşarlığı 
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne 

İLGİ: 03.06.2005 tarih ve 32821 sayılı yazınız. 

tlgide kayıtlı yazınız eki Samsun Milletvekili Sayın Prof Dr. Haluk KOÇ'un 7/6396 sayılı 
soru önergesine verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

Soru; 

2004 yılının Eylül ayında Ziraat Bankasında yapılan "Yönetmenlik Sınavının sözlü 
sınav sonuçları, kurum çalışanları arasında büyük bir huzursuzluğa neden olmuş ve sözlü 
sınavın yapılış şekli, sınavda sorulan sorular ve sınav sonuçları hakkında milletvekillerine çok 
sayıda şikayet başvurusu olmuştur. Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki soruların yanıtlanması 
ihtiyacı doğmuştur. 

1- Sınav öncesi banka tarafından yapılan duyurularda sınav sonucunda alınan puana 
ve eğitim durumuna göre en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacağının 
duyurulduğu, ancak yazılı sınavdan yüksek puan alanlara düşük mülakat notu verilerek 
elendiği, buna karşılık düşük yazılı notu alanlara ise mülakatta yüksek puan verilerek sınav 
kazandırıldığı iddia edilmektedir. Bu sınavda personelin Yönetmen olabilmesi için; eğitim 
seviyesi; önceki sicilleri; yabancı dil seviyesi; bankacılık bilgisi; temsil kabiliyeti gibi unsurlar 
dikkate alınmış mıdır? Sınavların bunların dışındaki kriterlere göre yapıldığı ve açık bir 
şekilde kayırmacılık yapıldığı iddialarını araştırmayı düşünüyor musunuz? 

2- Mülakat sınavında bazı adaylara görev yerleri için şehir dışı tayin dayatılırken, 
bazılarına ise hiçbir soru sorulmadan "Hayırlı olsun !" denildiği adaylardan öğrenilmiştir. 
Şehir dışı teklifine haklı gerekçelerle sıcak bakmayanların elendiği, bu öneriye olumlu yanıt 
verip imza atarak taahhütte bulunmalarına rağmen, bazı adayların Genel Müdürlük 
birimlerine yönetmen olarak atandıkları, daha sonra, şehir dışı teklifine verilecek yanıtın bir 
parola olduğu ve bazı adaylara kendi yöneticilerince bu teklife olumlu yanıt verilmesi 
yönünde işaret verildiği iddia edilmektedir. Bu iddiaların doğru olup olmadığını soruşturmayı 
düşünüyor musunuz? 

3- Bu sınavın değerlendirmesini yapan komisyonlarda görev alan üyelerin nitelikleri 
hangi kıstasa göre belirlenmiştir? Satmalına birim başkanının böyle bir sınavda 
görevlendirilmesi doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir? Hakkında, basında sıkça 
yolsuzluk haberleri yer alan ve soruşturması devam eden ve buna rağmen ısrarla görevinde 
tutulan insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısının, kadrolaşma ve sınav 
yolsuzluklarının fddia edildiği bu sınav komisyonunda da bulunması doğru mudur? 
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Cevap; 

1) İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin UNVANDA VE GÖREVDE YÜKSELME 
ŞARTLARI'nı düzenleyen 49/6 maddesi, Personelin görevde ve unvanda yükseltilebilmesi için 
"Görevde Yükselme sınav ve mülakatlarında başarılı olması gereklidir" hükmünü amirdir. (Ek-1) 

15.09.2004 tarih ve 3 sayılı Genel Duyurunun 1.maddesinde Yönetmen pozisyonu boş 
bulunan Üniteler teşkilatımıza duyurulmuş, 2. maddesinde ise atama koşullarının; 

a) Eğitim, 
b) Başarı sıralaması, 
c) Personelin şube tercihleri, 

olacağı hükme bağlanmıştır. 

Yönetmenliğe yükselme yazılı sınavına lise ve yüksekokul mezunu, 2 yıllık bekleme 
süresini doldurmuş, sicilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmayan, yükselmesine engel olabilecek 
mahiyette bir disiplin cezası almamış 1506 Yönetmen Yardımcısı iştirak etmiş, bu kişilerin ilgili 
Şube Müdürü ve Bölge/Daire Başkanlarının yazılı görüşleri de alınmak suretiyle sınava iştirakleri 
sağlanmıştır. 

Mülakat sınavına 70 ve üzeri puan alan 627 personel katılmıştır. Bu sınavda ise her aday 
için; 

I-Kişisel Özellikler,(Fiziksel görünüş ve giyim tarzı %5, Kendini ifade edebilme %I0, 
Farkındalık%5), 

II-Yetkinlikler, (Gelişime Açık Olmak %7, İş Sorumluluğu %6, Ekip Çalışması ve 
Paylaşım %7), 

Hl-İş Yetkinlikleri, (Aktif Satış/Girişimcilik %5, Planlama %5, İlişki Yönetimi %5, 
Verimlilik %5, Muhakeme/Analitik Düşünme %5), 

IV-Yönetici Yetkinlikleri, (Karar Almak %10, Performans Yönetmek %10, Etkin Çalışma 
Ortamı Yaratmak % 10), 

V-Yönetimin önerdiği yere gitmeyi kabul ediyorsa % 5, 

gibi kriterler dikkate alınarak her bir komisyon üyesi tarafından değerleme ve puanlamaya 
tabi tutulmuştur. 

Yapılan mülakat sınavı sonucunda Görevde Yükselme Sınav Koordinasyon Kurulunca 
mülakat notu 70 puan ve üzeri olan personel ile 69,5 ve üzeri puan alanların puanlan 70'e 
tamamlanmak suretiyle mülakatta başarılı, diğer personelin ise başarısız sayılmasına karar 
verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Genel Duyurumuzun 1. maddesinde Yönetmen pozisyonu boş bulunan 
ünitelerin, 2. maddesinde ise Atama Koşullarının açıkça belirtilmesindeki amaç, sınava katılacak 
personelin bilgilendirilmesidir. 
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2) 15.09.2004 tarih ve 3 sayılı Genel Duyurumuzda Yönetmen pozisyonu boş olan 
Şubeler yayımlanarak gerekli duyuru yapılmış ve yazılı sınavı kazanan her adayın mülakata 
girecekleri gün 10 Şube tercihi yapması istenmiştir. Diğer taraftan, Mülakat Komisyonu 
Üyelerince, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Yetkinlik Bazlı Mülakat Formunda da (Ek-2) belirtildiği üzere 
Yönetimin önerdiği yere gitmeyi kabul edip/etmediği hususu tüm adaylara değerleme puanı 
verilmek için sorulmuştur. Genel Müdürlük birimlerinde başarılı olanların atamaları tercih ve Daire 
Başkanlarının olumlu görüşleri dikkate alınarak ve norm-kadro kriterlerine göre yapılmıştır. 
Norm-kadrosu olmayan hiçbir birime Yönetmen unvanıyla atama yapılmamıştır. Yazılı sınavda 
başarılı olan 627 personelin, mülakatta 353'ü başarılı olmuştur. Bunlardan l'i Doktora, 26'sı 
Yüksek Lisans, 237'si 4 yıllık Yüksek Okul, 2'si 3 Yıllık Yüksek Okul, 71'i 2 yıllık Yüksek Okul, 
16'sı ise Lise mezunudur. (Lisan bilir personel sayısı 9'dur.) Bu personelden norm kadro kriterleri 
nedeniyle 28M atanamamıştır. (4'ünün ataması yapılmasına rağmen atandıkları Şubelere gitmek 
istememeleri sonucu atamaları iptal edilmiştir.) 

Bu iddialar mülakat sınavını kazanamayan personel tarafından çıkan lan söylentiler olup, 
tüm adayların mülakatı hakkaniyet ölçüleri doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

3) Mülakat Komisyon Üyesi olarak mülakata katılacak adayı gerek davranış gerekse 
yetkinlik olarak en yakından izleyen Bölge Baş Müdürü, İl Şube Müdürü ile Kurumsal Bankacılık 
Şube Müdürlerinin yanında daha önce şubelerde veya denetim birimlerinde görev yapmış 
yöneticilerin seçimine azami özen gösterilmiştir. Bu itibarla, mülakat sınavının değerlemesini yapan 
komisyonlarda görev yapan üyeler Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Bölge Baş Müdürü, İl 
Şube Müdürü, Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü unvanlı, Denetim, Şubecilik ve Genel Müdürlük 
gibi değişik Bankacılık hizmetlerinde görev yapmış üst düzey Yöneticilerimizden oluşturulmuştur. 

Satınalma ve İnşaat Daire Başkanı, Bankamıza Müfettiş Yardımcısı olarak, 05.09.1991 
tarihinde intisap etmiştir. Daha sonra sırasıyla Müfettiş, Muhasebe Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 
Sinop Şubesi Müdürü, Ordu İl Merkez Şube Müdürü olarak görev yapmış olup, bankacılığın gerek 
denetim, gerek şubecilik ve gerekse Genel Müdürlük gibi değişik Bankacılık hizmetlerinde görev 
yapmış olması itibariyle Mülakat Komisyonunda görevlendirilmiştir. 

Bankamızda yükselmeler İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirlenen kriterler 
çerçevesinde yürütülmekte ve bu kriterlere uyan tüm adaylar da sınava alınmaktadır. Bu durumda 
kadrolaşmadan söz edilmesi mümkün değildir. Zira, mülakat komisyonları 5'er kişilik üyelerden 
oluşturulmuş, birden fazla komisyonun kurulmuş olması nedeniyle de insan kaynaklarından 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı doğal olarak bu komisyonların bazılarında yer almamıştır. 
Ayrıca Mülakat Komisyonuna katılan 5 Üyenin her aday için verdiği puanların aritmetik ortalaması 
alınarak mülakat puanı belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek; 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A Ş . 

IAŞK.'.İ'«ANUK ^vT" II» /)yy( /J 

16X05 047908 i 
fubc Kayıt N , : 

^J^L fi*$ 
I. Erdal MAZLUM \ Can Akın ÇAĞLAR 

Daire Başkanı 1 Genel Müdür 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
I İ R A ' T B A N K A S 1 U 

Genelge No: 6 6 0 0 Ankara 2EU&.A00? 

öılik İsleri Daire 
Baskanl̂ ı 

Ücret Yfinetimi 
03.03.03-

Konu: tnsan Kaynaklan Yönetmeliği 

Bankamızda 4603 sayılı Kanun hOkümleri çerçevesinde özel hukuk hükümlerine göre 
çalışan personele ilişkin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tnsan Kaynaklan Yönetmeliği ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz. 

Ek: 1 İnsan Kaynaklan Yönetmeliği 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 

Genel Müdürlüğü 

^İ^Yaşaı Yaşar ÇELEBİ 
Daire Başkanı 

Dr. Şenol BABUŞCU 
Genel Müdür Yardımcısı 
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* 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 
(ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABI PERSONEL İÇİN) 

A n k a r a 2001 

U N V A N D A VE G Ö R E V D E Y Ü K S E L M E ŞARTLARI 

M a d d e 49- Personelin görevde ve unvanda yükseltilebilmesi için; 

4 9 . 1 - Atanabileceği göreve iiişkin boş norm kadronun olması. 

49.2- Bulunduğu unvanda'görcvde bu yönetmelikte öngörülen asgari çaiışrr.a süresini 

t amamlamış olması, 

49 .3- Bulunduğu unvanda/görevde bu yönetmelikte öngörülen asgari çalışma süresi 
içerisindeki performans değerlemesinin en az iyi derecede olması . 

49 .4- Atanacağı unvanla ilgili olarak katılacağı kurs ve/veya seminerleri başarıyla 
t amam laması, 

49.5- Atanacağı göreve ilişkin yetkinliklere sahip olması, 

49.6- Görevde Yükselme sınav ve mülakatlarında başarılı olması, 

gereklidir. 

K A R İ Y E R Y O L L A R I 

M a d d e 50- Personelin yükselme olanağının olup olmadığı, yükselme olanağı olanların hangi 
unvanlara ve görevlere kadar yükselebileceği bu yönetmelikte belirlenmiştir. Buna göre; 

Kariyer Unvanlarındaki Personel : 

En az 4 yıllık yüksek okul, akademi ve fakülte mezunu olan. Yönetici Direktör. Direktör ve 
Yönetici unvan gruplarında görevli bulunan personelin bu yönetmelikte belirtilen Yükselme Genel 
ve ö z e l Şartlarına haiz oldukları takdirde ekli tabloda belirtilen kariyer yollarını izleyerek unvan ve 
görevde yükselme olanakları vardır. (Ek-1 1) 

Kariyer Dışı Personel: 

İlke olarak Asistan ve Destek Personeli unvan gruplarında bulunan personelin bir üst unvana 
yükse lme olanakları bulunmamaktadır. Ancak madde 55 ve 56 'da belinilen istisnai durumlar 
ayrıktır. 
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. YETKİNLİK BAZLI Mİ LAKA I KOKMl 

AUıScMidı 

Sicili 

üürc \ Yeri 

KRİTI;KU;I< 
Kıııcnn 
Ağırlıîı 

PUANLAMA 

Mükemmel \ Hasanlı j Gelişmesi 
ı l.(X)| ' (iı."5ı ! Gerekli ıi>.5< 

Yeıeı •«/• 

' 1 i 
i Kişisel O/ellikler 

H/.iksel görünüş \c giyim iar/ı j %5 
Kendini ifade edebilme %!<> 
l'arkmdalık 

I opUnn Puan 
%5 

V.20 

f \ 
( f Yetkinlikler 

e 1 
Ş f Toplanı Puan 

Gelişime Açık Olmak 
tş Sorumluluğu 
Kkip Çalışması ve Pavlaşım 

%7 
%6 
%7 

V.20 

. . . _.,_ . , , 
1 

1 
s i 
\ 

.,.-,- • 

\\... j İş Yetkinlikleri 

Aktif Satış / Girişimcilik 
Planlama %5 
İlişki Yönetimi 
Verimlilik %5 
Muhakeme / Analitik Düşünme | %3 

jl I opluııı IHıan %25 

IIV Yönetici Yetkinlikleri 
Kurar Almak %10 
Performıuıs Yönetmek %ıe 
Tilkin Çalışma Ortamı Yaratmak [ %l( 

— i 
Toplum Puan %3(l 

ı V i Yönelimin önerdiği yere giüneyi kabul ediyorsa ( "»? ) 

1 TOPLAM MI IAKAT Pi:A.M 

> Adayın Tercihi 
Şube bölge Başkanlığı Genel Müdürlük 

D D D 
Voârali liölue 

A<la> in talep ettiği göreve 
uygunluğu 

:• Tarih 

Mülakatı Y;i|>an(lar): 
İnı/.adar): 
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26.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Derme Belediyesine verilen Kömürlü Plajına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

O 
C Antalya Milletvekili 

Milliyet Gazetesi'nin 19 Mayıs 2005 tarihli Akdeniz ekinde manşetten yayınlanan 

Kadir Zengin imzalı bir haberde ifade edildiğine göre; mülkiyeti Çevre ve Orman Bakanlığı'na 

ait olan Demre'deki Kömürlü Plajı geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

turizm alanı ilan edilmiştir. Geçtiğimiz yıl, Derme Belediyesi'nin talebi üzerine Çevre ve 

Orman Bakanlığı bu sahili "herhangi bir yapılaşma olmaması kaydıyla" bu belediyeye 

vermiştir. Ancak, 4 ay önce Demre Belediyesi bu alanı AKP'li Belediye Meclisi üyesi Bayram 

Topuz'a 49 yıllığına kiraya vermiş ve bu şahıs da "herhangi bir yapılaşma olmaması kaydıyla" 

belediyeye verilmiş olan bu alana bir otel inşa etmiştir. 

1. Kömürlü Plajı hangi koşullara bağlı olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Demre 

Belediyesi'ne.wrilmiştir? 

2. Derme Belediyesi'nin bu alanı hukuka aykırı bir biçimde kiraya vermiş olduğu iddiası 

doğru mudur? 

3. Eğer doğru ise, bu usulsüzlüğe taraf olan kişi ve kurumlar hakkında gereken soruşturma 

ve yasal tahkikat başlatılmış mıdır? 

Nail Kamacı 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Isjlüdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ 6 7 6 * $ - ü f ? ^ / / / . .3/2005 
( 3 0 0 ) C î l > - o O 

KONU : 7/6402 Esas Numaralı 
Yazılı Soru Önergesi 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 7.6..2005 tarihli ve KAN.KİAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
l1559- II6402-11554 /34222 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nm "Demre Belediyesine verilen Kömürlü 
Plajına ilişkin" yazı soru önergesi hakkında yapılan laraştırma neticesinde elde edilen 
bilgilerden; 

Sözü edilen sahada, 6831 sayılı Yasanın 17 nci maddesi çerçevesinde Orman 
Bakanlığına başvurulması üzerine 05.03.1993 gün ve Kd.M.5.0503-543/121 sayılı onay ile 
Belediye lehine irtifak hakkı tesis edildiği ve 28.04.199H tarihinde teslim edildiği, yapılan 
sözleşmeye göre Belediye tarafından bu alana 1993-1994 villan arasında kültür salonu, 1997-
1998 yıllannda lokanta, şelale, disko gibi tesisler inşa edildiği, daha sonra söz konusu sahanın 
23.9.1997 tarihli ve 97/9985 sayılı Bakanlar Kurulu Karajn ile Turizm Merkezi ilan edildiği, 
orman teşkilatı yetkililerince 23.1.1998 tarihinde yapılan kontroller neticesinde sahanın tahsis 
amacına uygun olarak kullanıldığının tutanak altına alındığı, 

Bu saha üzerinde Belediye Meclisinin 01.10. 2003 tarihli kararı doğrultusunda 
Belediye Encümeninin 04.11.2003 tarihli karan ile 10 yıllığına Musa KIVRAK'a halı saha 
yapma izni verildiği ve tesisin yapılarak faaliyete başladığı, Belediye tarafında yapılan 
Diskonun ise Belediye Meclisinin 02.06.2004 tarihli karan doğrultusunda Belediye 
Encümeninin 12.08.2004 tarihli karan ile 10 yıllılığına JMusa KIVRAK'a kiraya verildiği, 
keza Lokanta ve Şelalenin de Belediye Meclisinin 02.06.2004 tarihli karan doğrultusunda 
Belediye Encümeninin 12.08.2004 tarihli kararı ile 10 yjıllığına Mehmet GÜZELOĞLU'na 
kiraya verildiği, yıllardır atıl vaziyette bekleyen bu tesislerde anılan şahıslar tarafından tadilat 
ve ilave yapılarak Orman Bakanlığı kiralama sözleşmesine uygun konaklama tesisi inşa 
edildiği, 

Belediye Meclis üyesi Bayram TOPUZ adına (yapılan herhangi bir iş ve işlem 
bulunmadığı, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ilkadirAKSU 
Bakan 
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27.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, personelin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6404) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK İMİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 

yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 2^05.2005 

1-) Bakanlığınız personeli ve bağlı belediyelerinizin yurtdışı ve yurtiçi seyahatleri 
hangi turizm firması/firmaları tarafından sağlanmaktadır? 
2-) Bakanlığınız personeli ve bağlı belediyelerinizin, 2004 ve 2005 yılı Ocak-Nisan 
ayı yurtdışı ve yurtiçi seyahat masrafları ne kadardır? 
3-) Seyahatleri gerçekleştiren turizm firmaları hangi kriterlere göre ve hangi ihaleler 
ile tespit edilmektedir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH0650002/ «SCfiZ- S 2 . 4 U I.Lf.kS/2005 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başkanlığının 07.06.2005 tarihli ve .A.01.0.GNS.0.10.00.02-11559-7/6404 
11565/34272 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve .A.01.0.GNS.0.10.00.02-11550-7/6404 
11565/34272 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in "Bakanlığım personeli ile belediye 
personelinin yurt içi ve yurt dışı seyahat masraflarına ilişkin" 7/604 Esas Numaralı yazılı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Bakanlığımda sadece Jandarma Genel Komutanlığının yurt dışı ve yurt içi 
görevlendirmeler için uçakla seyahat maksadıyla OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. 
ile anlaşması mevcut olup, yurt dışı seyahatlerin uçak masrafları bazı durumlarda daveti 
yapan kuruluş tarafından karşılanabilmektedir. Bunun dışında ise, gerek yurt dışı gerek yurt 
içi seyahatleri için herhangi bir firma ile sözleşme yapılmamakta, otobüs firmaları, TCDD ve 
THY'ndan Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan alım suretiyle en uygun 
fiyatlar üzerinden seyahat masrafları karşılanmaktadır. 

Bakanlığım personelinin 2004 yılı yurt içi ve yurt dışı seyahat masrafları 
14.926.272.346.000 TL., 2005 yılı yurt içi ve yurt dışı seyahat masrafları 736.678,37 YTL.dir. 

Belediye personelinin yurt içi ve yurt dışı seyahat masraflarına ilişkin bilgiler ekte 
dosya halinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Dosya 

•h 
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T.C. 
ADANA VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

S A Y 1 : B 0 5 4 V L K 4 0 1 0 7 0 / 1 6 - 5 5 T C ) 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

,2 0 HAZ 2005 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İLGİ: 09.06.2005 tarih ve 8J396 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER tarafından belediye personelinin yurt içi ve 
yurt dışı seyahatlerine ilişkin yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere 
istenilen bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arzederim. 

\ Vali a. 
Vali 

EKİ -3 Abdullah DÖLEK 
Vali a. 
Yardımc\sı_. 

T.C. 
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Hesap İşleri Daire Başkanlığı 

Sayı : 0 4 - 2 / 3 0 / .../.../2005 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 

VİLAYET MAKAMINA 

u (İl Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne) 

ADANA 

İlgi : 13.06i2Q05 larih ve B054VLK40107/01-5262 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ile Büyükşehir Belediyemizden istemiş olduğunuz 2004 ve 2005 yılına ait 

Belediyemiz personellerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahat masrafları aşağıya çıkartılmıştır. 
Belediyemiz personelleri 2004 ve 2005 yıllarında yurtdışı görevlendirilmelerinde turizm 
firmalarıyla seyahat yapmamışlardır. 

Bilgilerinize ara ederim. 

Çetin Kemal T R A Ş u 
Başkan a. \ 
Genel Sekreter V. 

Yurtiçi Yurtdışı 

2004 yılı 46.775.000.00. TL. 15.386.846.000.TL. 

2005 yılı 2 3 . 1 9 2 . ^ YTL. 9.937.69.YTL. 
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T.C 
FEKE 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SAYI : IM.01.6.FEK. 10/329 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

1S.V6.2U05 

İLNlAHALLt İDARELER MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: 13.06.2005 tarih ve ÎM>5«'/LK40I07/01-5262 sayılı yazınız. 

Yazınızda, Hatay Miüv ekili Sayın Zübcyir AMBER'in belediye personelinin yut iyi 
ve yurtdışı seyahatlerini ilişki., yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere, 
Belediye personelinin 2004-2005 yılları yurtdışı ve yurtiçi seyahat masraflarının ne kadar 
olduğunun bildirilmesi iatenm\.^.e olup; 

Belediye personelinin vı;-.-tiçi ve yurtdışı seyahat masrafları için; 

2004 Yılı Bütçe ile ven n 9.000,00. Ytl 
2004 Yılı içerisinde ha., nan 3.431.00. Ytl 
2005 Yıh Bütçe ile ver! ı 10.500,00. Ytl 
2005 Yılı içerisinde h i r . nan 1.815,00. Ytl'dir. 

Gereğini bilgilerin V*ar / ederim. 

28.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın. Konya Adliyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6406) 

TBMM Başkanlığına 

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

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Konya Barosu Başkanı sıfatıyla ve adıyla (imzasız); Adalet Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçenin bir örneği tarafımıza haricen ulaşmıştır. 

Bu dilekçede; Konya Adliyesi'nin fiziki şartlan, mahkeme sayılarına yönelik 
sonınlan ifade edilmiş; bazı yargıçlar hakkında ismen değerlendirme yapılmış, duyumlardan söz 
edilerek, töhmet altmda bırakan soyut ve dayanaksız ifadeler kullanılmıştır. Devammda da, belli 
bazı mahkemelere ve görevlere isim belirtilmek suretiyle atama yapılması yolunda talep ve 
önerilerde bulunulmuştur. 
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Bilindiği gibi, Baro'lann; adliye ile ilgili sorunları, Adalet Bakanlığı'ıun ilgili 

birimlerine prosedürü içinde iletmeleri, görev ve sorumlulukları arasındadır. Adliye'deki sorunları, 
öneri ve eleştirilerini takip etmek durumundadırlar. Bu yoldaki öneri, eleştiri ve değerlendirmelerini 
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Teftiş Kurulu gibi birimlere her zaman ulaştırabilirler. 

Ancak, yukarıda sözü edilen dilekçede usul ve yasaya aykırı bir şekilde ve olağan 
olmayan bir yol izlenerek; bir taraftan "Konya Barosu'nun görüşüdür." denildikten sonra, diğer 
taraftan ise imzasız olarak ve Baro Başkanlığı adıyla bu içerikteki bir yazının Konya kamuoyuna 
ve Baro mensuplarına ulaştırılmış olması beraberinde ciddi soru işaretlerini getirmiştir.Bu 
süreçten sonra, Baro Başkanlığı tarafından kamuoyuna tatminkar bir açıklamanın yapılmamış 
olması, huzursuzluğu daha da artırmıştır. 

Takdir olunur ki, bu içerikteki bir yazının Baro mensupları ve Adliye camiasında 
huzursuzluklar, bölünmeler, gerginlikler yaratması kaçınılmazdır. Yine böyle bir sürecin sonunda, 
ayrımcı bir yaklaşım ve kutuplaşmanın doğması da kaçınılmazdır. Adli hizmetin etkinliği ve 
güvenirliliğinin zedelenmesi söz konusudur. Kendilerine eleştiri getirilen ve güvenilmez olarak 
nitelendirilen yargıçlar zan altında bırakılmışlardır. Adı geçenlere yönelik bir şikayet veya ihbar 
var ise; bunun açık bir şekilde, isim-yer-olay belirtilmek suretiyle ve usulünce yapılması gerektiği 
açıktır. Böyle yapılmayıp, bir takım olumsuz ve zan altında bırakan soyut ifadeler kullanıldıktan 
sonra, bu kişilerin yerlerine yine isimlendirme yapılmak suretiyle talep ve önerilerde bulunulması 
anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir hal olamaz.Bu durum, Baro ciddiyeti ve sorumluluğuyla 
bağdaşmaz. Bu gelişmelerden sonra. Baro mensupları ve Adliye personeli tedirginliğe 
kapılmışur.Huzursuz bir ortam doğmuştur. Oysa, Konya Adliyesi'nin 2004 yılında teftiş geçirdiği 
ve iyi not aldığı bilinmektedir. Konya Adliyesi, Ülkemiz şartlarında, olumlu özelliklere sahip bir 
Adliye olarak bilinmektedir. 

Bu süreç ve gelişmelerden sonra; 

Yargı bağımsızlığına yönelik bir durumun olup-olmadığı, belirsizliğin ve kuşkuların 
giderilmesi, 

kişi ve kurumların zan altında bırakılmaması, iddia ve şikayetlerin ciddi olup-
olmadığı hususlarının tahkiki, 

tertipli ve haksız bir sürecin ve belli kişileri hedef alan bir tertibin söz konusu olup — 
olmadığı, 

kamu görevinin kötüye kullanılıp-kullanılmadığı ve en nihayet gerçeğ in 
v e s o r u m l u l a r ı n tespit i ad ına ; iş bu soru önergesinin verilmesi zorunluluğu 
doğmuştur; 

1-Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne veya başka bir 
birimine; K o n y a Baro Başkanlığı adına, Baro Başkanı veya yönetim tarafından; 9 
madde veya benzeri şekilde, 1 v e y a daha fazla sahifeden ibaret bir dilekçe verilmiş 
midir? 

B u di lekçe içeriğinde; Baro Başkanlığının görüşü olarak, belli bazı 
yargıçlara yöne l ik değerlendirmeler yapılarak, güvenil irl i l iklerini yitirdikleri , uzun 
süreden bu yana Konya'da bulunmaları sebebiyle tayinlerinin uygun o lacağı 
yolunda değerlendirmeler yapılmış mıdır? 

Be l l i bazı Mahkemelere v e görevlere isim belirtilmek suretiyle ta lep v e 
öner i lerde bulunulmuş mudur? 

B u değerlendirmeler yapılırken somut , c iddi iddia ve bulgulara yer 
verilmiş midir? 

2-l leri sürülen iddiaların ağırlığı g ö z önüne alınarak; dilekçedeki 
iddialarla ilgili olarak, Bakanlığınız tarafından idari sürec in başlatılması yolunda 
herhangi bir çal ışma yapı lmış mıdır? 

B u y o l d a b ir ça l ı şma başlat ı lmadıysa; hem Adliye'nin saygınlığı ve 
töhmet altında bırakılan yargıçların hukuklarının korunması, hem de gerçeğin ortaya 
çıkması adına böyle bir çalışmanın zorunlu olduğu g ö z önüne alındığında; bu yolda 
bir an evvel gerekli idari çalışmalar v e soruşturmanın başlatılması gerekmez mi? 

Bu çalışmanın sonucuna göre, gerekli idari süreç başlatılacak mıdır? 
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ADALET BAKANLIĞI 22.08.2005 
Bakan 

974 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 07/06/2005 tarihli ve A.01 O.GNS. 
0.10.00.02-11559 sayılı yazınız, 

b) 16/06/2005 tarihli ve 707 saydı yazımız 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafindan 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6406 Esas No lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fikrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı (2 adet) 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6406 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Personel Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılan, Konya Baro Başkanlığı başlıklı, 
Baro Başkanı imzasını içeren, bir sayfa ve onbir maddeden oluşan soru önergesine konu 
dilekçede, Konya Adliyesinde ihtiyaç duyulan sulh hukuk, çocuk, iş ve asliye hukuk 
mahkemeleri kurulmasının talep edildiği; mahkeme yazı işleri müdürü kadrosu eksikliğinden 
bahsedildiği; ayrıca bazı hâkimlerin yetersizliği iddia olunarak değiştirilmeleri arzusunun dile 
getirildiği; 

Söz konusu dilekçede yer alan mahkeme kurulmasıyla ilgili talepler hakkında 
değerlendirmelerin yapıldığı; ancak, hâkimlerin görevlerinde yeterli olup olmadıklarının, 
herhangi bir baro başkanlığı veya diğer kişi ya da kurumların görüşleri doğrultusunda değil, 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca, çıkardıkları işler, Yargıtaydan 
aldıkları notlar ve müfettiş hâl kağıtlarının değerlendirilmesi sonucu Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca belirlendiğinden ve yetkilendirme ile atamaları Kanunda düzenlenen 
kriterler doğrultusunda yapıldığından, dilekçede değiştirilmeleri arzusu dile getirilen 
hâkimlerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek görülmediği, 

ö t e yandan; Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzde kayda alınan dilekçenin Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek, öncelikle dilekçe sahibine 3071 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4778 sayılı Kanunla değişik 7. maddesi gereğince 
dilekçesinin işleme konulduğu ve sonucu hakkında kendisine ayrıca bilgi verileceğinin tebliğ 
edilmesi, ayrıca dilekçe kapsamına göre dileği konusunun açıklattıniması ve dilekçede yer 
alan iddialarla ilgili delillerinin de tespit edilerek mesele mahiyeti ve yapılan işlemlerin 
bildirilmesinin istenildiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Cemil ÇtÇ^K 

Bilgilerinize arz ederim. Bakan 
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29.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6424) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. U 

/ ' ^ Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

Ülkemizde yapılmış olan kamu yatırımlarının ne derecede yerinde ve verimli olduğu 

konusunda yapılan birçok araştırma, ülkemizin bir ölü yatınmlar cenneti olduğu sonucuna 

varmıştır. Bu ölü yatınmlar arasında, onlarca yanm kalmış ya da tamamlanmış olduğu halde 

kullanılmayan kültür merkezi, yüzme havuzu, hastane, sağlık ocağı vb. vardır. Özellikle sağlık 

ocaklan, temel sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda zorluk çeken kırsal kesimde yaşayan 

vatandaşlanmız için hayati öneme sahiptir. Yüzlerce sağlık ocağına yıllardır hiçbir doktor, ebe 

ya da hemşire atanmamış ve de bu sağlık ocağı binalan içlerindeki tıbbi malzeme ile çürümeye 

terkedilmiştir. Antalya Alanya'daki Güney ve Burçaklar köylerinin sınırında ve de 

Korkuteli'nin Büyükköy Kasabasındaki sağlık ocakları da yapıldıkları günden bugüne 

sağlık personeli beklemektedir. Bu bağlamda, 

1. Ülkemizde, personel yokluğundan dolayı kapısına kilit vurulmuş olan sağlık 

ocaklan hangileridir? 

2. Bu sağlık ocaklannın yapılış yıllan ve buralara yapılmış olan yatmmın bedeli nedir? 

3. Antalya'da tamamlanmış olduğu halde kullanılmayan sağlık ocaklan ve 

kullanılmama gerekçeleri nedir? 

4. Atıl' sağlık ocaklannın kamuya maliyeti ne kadardır? 

5. Antalya Alanya'daki Güney ve Burçaklar köylerinin sınırında ve de 

Korkuteli'nin Büyükköy Kasabası'nda bulunan sağlık ocaklarına ne zaman 

personel atanacaktır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

2 0.07.05 1 Ü 4 4 S 
SAYI : B1 OOTSHOl30001 
K O N U : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 26/05/2005 tarih ve 4789 sayılı yazıları. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından, Ülke genelinde ve Antalya 
İlindeki Sağlık Ocağı durumları ile Korkuteli ilçesi Büyükköy Sağlık Ocağına personel 
atamasına ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
EKLER : Önerge Cevabı S a « l l k B a k a n ı 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI' nın Ülke genelinde ve Antalya İlindeki 
Sağlık Ocağı Durumları ile Korkuteli tlçesi Büyükköy Sağlık Ocağına Personel 
Atamasına ilişkin Olarak Verilen Yazılı Soru önerges inin Cevabıdır. 

S O R U L A R : 

Ülkemizde yapılmış olan kamu yatırımlarının ne derecede yerinde ve verimli 
olduğu konusunda yapılan birçok araştırma, ülkemizin bir ölü yatırımlar cenneti olduğu 
sonucuna varmıştır. Bu ölü yatırımlar arasında, onlarca yarım kalmış ya da tamamlanmış 
olduğu halde kullanılmayan kültür merkezi, yüzme havuzu, hastane, sağlık ocağı v.b. 
vardır, öze l l ik le sağlık ocakları, temel sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda zorluk 
çeken kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız için hayati öneme sahiptir. Yüzlerce sağlık 
ocağına yıllarda- hiçbir doktor, ebe ya da hemşire atanmamış ve de bu sağlık ocağı 
binaları içindeki tıbbi malzeme ile çürümeye terkedilmiştir. Antalya Alanya 'daki Güney 
ve Burçaklar köylerinin sınırında ve de Korkuteli 'nin Büyükköy Kasabasındaki sağlık 
ocakları da yapıldıkları günden bugüne sağlık personeli beklemektedir. Bu bağlamda; 

1. Ülkemizde, personel yokluğundan dolayı kapısına kilit vurulmuş olan sağlık 
ocakları hangileridir? 

2. Bu sağlık ocaklarının yapılış yılları ve buralara yapılmış olan yatırımın bedeli 
nedir? 

3. Antalya 'da tamamlanmış olduğu halde kullanılmayan sağlık ocakları ve 
kullanılmama gerekçeleri nedir? 

4. Atıl sağlık ocaklarının kamuya maliyeti ne kadardır? 

5. Antalya Alanya 'daki Güney ve Burçaklar köylerinin sınırında ve de Korkuteli 'nin 
Büyükköy Kasabasında bulunan sağlık ocaklarına ne zaman personel atanacaktır? 

Ajı 
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C E V A P L A R : 

1. Halen 6128 adet sağlık ocağı faal, 376 adet sağlık ocağı gayri faaldir. Sağlık 
ocaklarının gayri faal olmasının tek sebebi, personel eksikliği değildir. Sağlık 
ocağı yapılan bölgenin nüfusunun yetersizliği, sağlık evine dönüştürme, sağlık 
hizmetlerinin gezici ekiplerce yürütülmesi gibi sebepler mevcuttur. 

2. Ortalama Sağlık Ocağı maliyetinin 350.000 YTL olduğu düşünülürse; 350.000 X 
376 = 131.600.000 YTL yatırım harcaması yapılmış demektir. 

Biz bunun için iktidara geldiğimizde, ülke tarihinde bir ilk olmak Üzere "Sağlık 
Envanteri Çalışması" yaptık. 

Böylece sağlık yatırımlarını analiz edip, mevcut yatırım programındaki 874 
projeden rasyonel olmayan 394 projeyi iptal ettik. 

Programda bulunan projelerin öncelik değerlendirmesini yaparak son iki yılda 248 
sağlık kurum ve kuruluşunu hizmete hazır hale getirdik. 

Geçmiş yönetimler bizde olduğu gibi analitik siyasi düşünceye sahip olabilselerdi, 
bugün kamu maliyesi bu faturalara katlanmak zorunda kalmayacaktı. 

3 . Nüfusunun azlığı nedeniyle kapalı durumda olan 1 adet sağlık ocağı (Akseki-
Geriş) mevcut olup, haftada iki gün gezici mobil ekiplerle sağlık hizmeti 
verilmektedir. 

4. ikinci soruda cevaplandırılmıştır. 

5. Antalya tli Korkuteli İlçesine bağlı Büyükköy Kasabasında sağlık ocağı değil, 
sağlık evi bulunmaktadır. Bu köye Bozova Sağlık Ocağında görev yapan ebe 
tarafından hizmet verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

30.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCI'nin, Emekli Sandığına ait otellerin kiralan
masına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6425) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

25 / 05 / 2005 

Ahmet Güryüz KETENCİ 
İstanbul.Milletvekili 

^f\ ""^ 
1. Emekli sandığına ait, İstanbul Hilton, Trabya, Maçka, Büyük 

Ankara, Stad, Büyük Efes ve Bursa Çelik Palas otelleri kaç yıllığına 
ve kaç YTL kiralandı? 

2. Kira bedellerinin ne kadarı tahsil edildi? Tahsil edilmeyen miktar ne 
kadardır? 
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3. Bursa Çelik Palas Otelinin kiralandıktan sonra ki zararı ne 
kadardır? Hangi kurum veya kuruluş tarafından karşılandı? 

4. Kuruma ait bu otellerin son beş yılda kurum bütçesine içindeki 
geîıf ve gider olarak yansımaları ne kadardır? 

5. Bu otellerin kiralanmasından dolayı Emekli sandığının zararı ne 
kadardır? 

6. İzmir Efes Otelinde çıkan yangın sonucu oluşan zarar kim 
tarafından karşılandı? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

26.07.2005*036146 
Sayı : B.07.0.PER.0.29/I-22-1003 * . * u u w w v v * ^ « 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/06/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11559 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz KETENCİ'nin, tarafımca cevaplandırılmasını 
istediği, 7/6425 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur: 

1) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne ait otellerden; 
- İstanbul Hilton Oteli, 17/03/1993 tarihinde Hilton International'a 2015 yılına kadar Hasılat 

Kira, 
- Büyük Tarabya Oteli, 11/03/2002 tarihinde Millenium & Copthome Hotels Holdings 

Limited'e 20 yıl süreli Yönetim , 
- Maçka Oteli, 07/06/2002 tarihinde Radisson SAS Hotels & Resorts'a 15 yıl süreli Kira , 
- Büyük Ankara Oteli, 11/03/2002 tarihinde Millenium & Copthome Hotels Holdings 

Limited'e 20 yıl süreli Yönetim, 
- Stad Oteli, 11/06/2002 tarihinde Radisson SAS Hotels & Resort's a 30 yıl süreli Yönetim, 
- Büyük Efes Oteli, 11/01/2002 tarihinde Raffles International Limited'e 15 yıl süreli 

Yönetim, 
- Bursa Yeni Çelik Palas Oteli, 11/01/2002 tarihinde Raffles International Limited'e 15 yıl 

süreli Yönetim, 
Sözleşmeleri ile kiralanmışlardır. 
- Bursa Eski Çelik Palas Oteli, ise 16/11/2002 tarihinde Raffles International Limited'e Yeni 

Çelik Palas Oteli açılıncaya kadar İşletme Protokolü ile kiralanmıştır. 
2) Maçka Oteli inşa halinde olup faaliyette bulunmadığı için oluşmuş bir kira^ geliri söz 

konusu değildir.. 
3) Bursa Çelik Palas Oteli'nin, sözleşme imza tarihi olan 16/11/2002 tarihinden bugüne 

kadar olan kâr/zarar tablosu aşağıya çıkarılmıştır. 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
Bursa Çelik Palas Oteli Yıllık Kar Zarar Tablosu (YTL) : 

2001 2002 (45 punt 2003 2004 2005 (5 AY) 
226.0O0(-) 450.000(-) 122,00 120.337 

4) Otel işletmecileri ile yukarıda belirtilen tarihlerde imzalanan yönetim ve hasılat kira 
sözleşmeleri gelir paylaşımı esasına dayanmaktadır. Buna göre, yıllar itibariyle otellerin kesinleşen 
rakamlarına göre Sandığın kâr ve zarar durumu aşağıdaki gibidir. 

Yıl Tutar (YTL) 
2000 4.663.184,25 
2001 3.340.868,64 
2002 -10.104.545,36 
2003 2.587.959,24 
2004 3.725.596,49 

5) İzmir Büyük Efes Oteli Kongre Merkezinde 06/12/2003 tarihinde meydana gelen yangın 
hasarı sigortadan tahsil edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

İmal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

31.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bir öğ
retmenin yayınevi sahibi olduğuna ilişkin sorusu ve Millî Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6430) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS t BAŞKANLIÖI'NA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
maddeler halinde yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

W Mustafa Gazalct 
CHP Deniz.li Milletvekili 

1. 2003-2004 Eğitim öğretim Yılında Bakanlığınız tararından özel yayın evlerinden satın 
alınıp öğrencilere Cıcretsiz dağıtılan ders kitaplarının, 2004-2005 Eğitim öğret im Yılında 
da kullanılmak üzere öğrencilerden toplatılması amacıyla bakanlığınız tarafından bir 
genelge yayımlanmış mıdır? 

2. 2003 yılında öğrencilere dağıtılan kitapların. 2004-2005 öğretim yılında da tekrar 
kullanılıp kullanümayacağuıı tespit etmek amacıyla her hangi bir araştırma yapılmış 
mıdır? Yapılmamışsa niçin yapılmamıştır? 

3. öze l yayın evlerinden 2003 yılında salın alman ders kitapları ile 2004 yılında satın alman 
ders kitapları aynı ders programlarına göre hazırlanmış kitaplar mıdır? 
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4. 2ÖÖ3 ve 2004 yılında satın alınan ders kitapları, aynı ders programlarına göre hazırlanmış 
kitaplar ise 2003 yılında öğrencilere dağıtılan kilaplann tekrar kullanılmak amacıyla 
toplatılması yoluna gidilmernsi ekonomik istikrar programlan uygulayan ülkemiz için 
•\onomik bir kayıp deuil midir? 

5. 2005-2ÖT)6 öğretim yılı için de 2004 yılında satın aldığınız ve programı değiştirilmeyen 
• !•_•!"••:!orc ait ders kitaplarının avvüsın! tekrar satın almavı düşünüyor musunuz? 

6. 03 Kusun 2002 genel sevimlerinde AKP'den Bilecik milletvekili adayı olan Üzeyir 
Yıldırım, 18 Mart 2005 günü Yeni Şafak gazetesine "Bilecik'ten kamuoyuna açık 
mektup" başlığı ile verdiği ilanda partinizin propogandasını yapmıştır. Adı geçen kişinin 
halsn Ankara'da bir lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve aynı zamanda ders 
.<iubı yayıncılığı yapan Yeni Çizgi Yayınlarının sahibi olduğu doğru mudur? Bu kişinin 
sahip olduğu yayın evinden 2003 ve 2004 yıllarında ders kitabı satın alınmış mıdır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ SO*W 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11559 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCl'nın, "Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına 
ve bir öğretmenin yayın evi sahibi olduğu iddiasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6430 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızca, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak 
dağıtılan ders kitaplarının, 2004-2005 öğretim yılında da kullanılmak üzere öğrencilerden 
toplatılması amacıyla herhangi bir genelge yayınlanmamıştır. 

2-4-5. Söz konusu kitaplar, "İlköğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini 
Projesi" kapsamında, bir öğretim yılı kullanılmak üzere projelendirilmiştir. Bu nedenle, maliyeti 
de dahil olmak üzere baskısından kullanımına kadarki bütün aşamalar, buna göre planlanmış, 
uygulanmış ve bu sebeple de öğrencilere toplanmamak üzere verilmiş olup 2004 yılında satın 
alınan ve programı değiştirilmeyen ders kitapları 2005-2006 öğretim yılı için de satın alınacaktır. 

3. İlköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılmak üzere Bakanlığımızca 2003-2004 ve 2004-
2005 öğretim yılları için satın alman ders kitapları aynı ders programlarına göre hazırlanmıştır. 

6. Üzeyir YILDIRIM, Ankara'nın Altındağ İlçesindeki Yahya Galip Kargı İlköğretim 
Okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

05.05.2004 tarihli ve 6043 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Yeni Çizgi 
Yayınları'nın sahipleri olarak Üzeyir YILDIRIM ve Emine YILDIRIM görünmekte olup söz 
konusu yıllarda gerçekleştirilen kitap alım ihalesi kapsamında kitap alınan yayınevleri arasında 
anılan yayınevi de bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tf / 6/2005 
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32.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ÇEAŞ ve Kepez hissesi bulunan küçük 
yatırımcılara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/6437) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğına 

Aşağıda sunulan sorulanının, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. // 

Saygılarımla. / / 

i ^ 7 / / 25.05.2005 
/// Feridun F.BALOĞLU 

/ / Antalya Milletvekili 

Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik TAŞ.'ın (KEPEZ) imtiyaz 
sözleşmelerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığfnca iptal edilmesi ve tesislerine el 
konulması nedeniyle, şirketlerin İMKB Gözaltı Pazan'nda işlem gören hisse 
senetlerinin işlem sıraları, İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği kapsamında 
işleme kapatılmıştır. 

Bu kapsamda; 

1- İşleme kapatma nedeniyle, ellerinde ÇEAŞ ve KEPEZ hissesi bulunan 
küçük yatırımcıların durumu ne olmuştur? Bu işlemden etkilenenlerin sayısı 
kaçtır? 

2- Küçük yatırımcıların ellerindeki hisselerin, işleme kapatılma 
dönemindeki değeri ne kadardır? Bu hisselerin değeri teminat altında mıdır? 
ÇEAŞ ve KEPEZ hisselerinin yeniden İMKB'de işleme açılması durumunda, 
eski yatırımcıların hakları aynen devam edecek midir? 

3- Ellerinde ÇEAŞ ve KEPEZ hissesi bulunan küçük yatırımcıların 
mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmış ve yapılacaktır? 
Aradan yaklaşık 2 yıl geçmesine karşın, vatandaşların sorunlarına çözüm 
bulunamadığına göre, harekete geçilmesi için ne beklenmektedir? 

4- Borsada işleme kapatılan şirketlerde hissesi olan küçük tasarruf 
sahiplerinin, bu hisselerini yeniden edinmeleri için bir düzenleme yapılması 
düşünülmekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ O İ - IS^l 

Konu : 7/6437-11515 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :07/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11559 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılmak 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/6437-11515 sayılı yazılı soru önergesinde, 
Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik T.A.Ş.'nin (KEPEZ) imtiyaz sözleşmelerinin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca iptal edilmesi ve söz konusu Şirketlerin tesislerine el konulması nedeniyle, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gözaltı Pazarında işlem gören Şirketlerin hisse senetlerinin 
işlem sıralarının kapatıldığı belirtilerek, konuya ilişkin bilgi talep edilmektedir. Bu kapsamda soru 
önergesinde yer verilen sorulara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 24.06.2005 tarih ve 
B.02.1.SPK.0.61-9254-14973 sayılı yazısında yer alan cevaplar aşağıdaki gibidir. 

- ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin işlem sırasının kapatılmasından etkilenen yatırımcıların 
sayısı ve durumlarına ilişkin olarak; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Bakanlık ile Şirketler arasında imzalanan Görev 
Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin feshine ilişkin 12.6.2003 tarihli karan üzerine, İMKB Yönetim 
Kurulu tarafından hisse senetlerinin Gözaltı Pazarındaki işlem sıralan geçici olarak kapatılmış olup, söz 
konusu Şirketlerin imtiyaz sözleşmelerinin iptaline ilişkin Bakanlar Kurulunun 2003/5712 sayılı karannın 
17.6.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması üzerine de, İMKB Yönetim Kurulunun 
17.6.2003 tarihli toplantısında, ÇEAŞ ve KEPEZ'in esas faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli imtiyaz 
yetkisinin Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmiş olması nedeniyle, Genel Yönetmelik'in 47. maddesi (c) 
bendi ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 16. maddesi (j) bendi kapsamında ve aynı Yönetmeliğin 5/B 
maddesi gereğince, Şirketlerin Kot Dışı Pazar (Gözaltı Pazan) kaydında bulunan hisse senetlferinin Borsa 
pazarlarından ve Borsa Kaydından çıkanlmasma ve işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine karar 
verilmiştir (EKİ). 

Mevcut durum itibariyle, ÇEAŞ ve KEPEZ'in görev bölgelerinde esas faaliyet konularında iştigal 
etmeleri hukuken mümkün bulunmamakla birlikte, Şirketlerin tüzel kişiliği devam etmektedir.1 Bu itibarla, 
Şirketlerin ortaklarına karşı yükümlülükleri ve buna bağlı olarak Şirketlerin hisse senetlerini elinde 
bulunduran yatırımcıların ortak sıfatı devam etmektedir. 

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde, ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senedine 
sahip yatınmcı sayılan 12.6.2003 tarihi itibariyle sırasıyla, 9.266 ve 3.280, 17.6.2003 tarihi itibariyle 
sırasıyla 9.265 ve 3.277 olup, her iki tarih itibariyle aracı kuruluşlar tarafından Takasbank'a kimliği 
bildirilmemiş ÇEAŞ için 567 adet, KEPEZ için 202 adet alt hesap bulunmaktadır. 
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- ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin işlem sırasının kapatıldığı tarihteki değeri \e%\6n 
sırasının açılması durumunda hakların devam edip etmeyeceğine ilişkin olarak; 

ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin işlem sırasının kapatıldığı tarih 12.6.2003 olup, Şirketlerin hisse 
senetlerinin işlem gördüğü son tarih olan 11.6.2003 tarihindeki ağırlıklı ortalama fıyatlan sırasıyla, 
1.045.664.-TL, 1.045.090.-TL ve kapanış fıyatlan sırasıyla 1.055.000.-TL, 1.050.000.-TL'dir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, söz konusu şirketlerin hisse senetlerini elinde bulunduran 
yatınmcılann ortak sıfatı devam etmektedir. Ancak mevcut durum itibariyle, yatınmcılann ellerindeki hisse 
senetlerini, Borsada satmalan mümkün değildir. 

- İşlem sırası kapatılan şirket hisse senedi sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
yapılan çalışmaya ilişkin olarak; 

öncelikle, İMKB'de işlem görmekteyken işlem sırası kapatılan şirketlere ilişkin olarak, şirketlerin 
hisse senetlerini elinde bulunduran yatırımcılarının ortaklık haklarının devam ettiğini vurgulamak gerekir. 

Nitekim, ÎMKB Yönetmeliği'nin 25. maddesi uyarınca, hisse senedi işlemlerinin geçici 
durdurulması (işlem sırasımn kapatılması), hisse senedi işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 
önleyecek nitelikteki belirsizliklerin veya bilginin ortaya çıkması üzerine yatınmcılann sağlıklı karar 
vermelerini, sağlıklı fiyat oluşumunu temin etmek ve oluşabilecek panik ortamının önüne geçmek amacına 
hizmet eden bir tedbir olup, işlem sırası kapatılan hisse senedinin işlem sırası, anılan tedbirin işlevini yerine 
getirmesi üzerine -anılan belirsizliklerin giderilmesi ve/veya yatınmcılann durumdan haberdar edilmesi-
yeniden açılmaktadır. Görüldüğü üzere, işlem sırasımn kapatılması tedbiri, sadece şirket hisse senetlerinin 
Borsada işlem görmesinin belirli bir süre için durdurulmasına ilişkin olup, bu tedbir ile şirkete ve bu suretle 
şirket hisse senedi sahiplerinin haklarına el konulması söz konusu değildir. Bu itibarla, işlem sırası kapatılan 
şirketlerde hisse senedi sahiplerinin bu hisselerine el konulması söz konusu değildir. 

Öte yandan, işlem sıralanmn uzun süre kapalı tutulan şirketlerin yatınmcılanmn mağduriyetlerini 
gidermek ve yeni mağduriyetleri önlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun 19.7.2002 tarih ve 
35/1059 sayılı karan ile "İMKB'de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin 
Esaslar" (EK.2) düzenlenmiştir. Anılan düzenleme ile hisse senetlerinin işlem sıralarının geçici olarak 
kapatılmasında uygulanacak esaslar düzenlenmiş, işlem sıralarının kapatılmasından sonra İMKB'nin 
mevzuatta öngörülen kararlan alma ve uygulama sürelerine ilişkin zaman sımrlamalan ile bu durumdaki 
şirketlere kamuyu aydınlatma hususunda yeni yükümlülükler getirilmiş ve ilgili hisse senetlerinin Borsa 
dışında da alım satımına imkan sağlanmıştır. 

Aynca, konuya ilişkin olarak ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. >—7 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER / 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
EKLER : 
1-İMKB Yönetim Kurulu'nun 17/06/2003 tarihli karan. 
2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/07/2002 tarih ve 35/1059 sayılı kararı. 
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TARİH: 17/06/2003 

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 
CUKEL Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik T-A.Ş. (Kepez)'nin imtiyaz sözleşmelerinin Enerji ve 
KEPEZ Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca iptal edilmesi ve tesislerine ei konulması nedeniyle. Şirketlerin Borsamız 

Gözaltı Pazarı'nda işlem gören hisse senetlerinin işlem sıralan İMKB Hisse Senetleri Piyasası 
Yönetmeliği'nin 25'nci maddesi gereğince 12/06/2003 tarihinde seans öncesi işleme kapatılmıştı. 

Borsa Yönetim Kurulu'nun 17.06.2003 tarihli toplantısında, ÇEAŞ ve Kepez'in esas faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için gerekli imtiyaz yetkisinin Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmiş olması nedeniyle, 
Genel Yönetmelik'in 47. maddesi (c) bendi ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 16. maddesi (j) bendi 
kapsamında aynı Yönetmeliğin 5/B maddesi gereğince, şirketlerin Kot Dışı Pazar (Gözaltı Pazan) 
kaydında bulunan hisse senetlerinin Borsa pazarlarından ve Borsa Kaydından çıkarılmasına ve işlem 
görmekten sürekli olarak men edilmesine karar verilmiştir. 

Buna göre. SPKu'nun 19/07/2003 tarihli düzenlemesinin 4. maddesi gereğince şirketlerin hisse 
senetlerinin aracı kurumlar vasıtasıyla Borsa dışında işlem görmesi mümkün bulunmamaktadır. 

İ M K B ' D E İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE S E N E T L E R İ N İ N 
ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR 

BÖLÜM I 
K A M U Y U AYDINLATMA SİLGİ FORMLARI 

K A M U Y U AYDINLATMA BİLGİ FORMLARİNİN İSTENMESİ 
M a d d e 1 -
Borsa'da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatırımcıların 

yatırım kararlarını etkileyebilecek önemde bilgilerin kamuya tam. doğru ve eşit olarak 
duyurulamaması ve sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen belirsizliklerin 
oluşması nedeniyle işlem sıralan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(lMKB) tarafından 
kapatılan şirketlerin işlem sıralarının kapatılma nedenlerinin ve açılabilme koşullannın 
kapatılma tarihini izleyen 5 iş günü içinde İMKB tarafından değerlendirilmesi sonucunda: 

a) Bilgileri yeterli olan Şirketlerin hisse senetlerinin aynı pazarda, gözaltı pazarında 
ya da sadece bu şirketlerin hisse senetlerinin işlem göreceği yeni bir pazarda İMKB'ce 
belirlenecek esaslar çerçevesinde, yukarıda belirtilen sürede işlem sırası açılır. 

a ) Bilgileri yeterli görülmeyen şirketlerden ise Sermaye Piyasası Kurulunun 
26.10.2001 tarih ve 50/1412 sayılı karannın ekinde yer alan "Kamuyu Aydınlatma 

Bilgi Formu'(KABF) istenebilir. İMKB. işlem sırasının kapatılma nedenini dikkate 
alarak. KABF istemeyebilir. 

K A M U Y U AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ DEĞERLENDİR İLMESİ 
M a d d e 2-
KABF istenen şirketlerin, bağımsız denetim şirketi tarafından da denetlenip 

onaylanmış KABFMannı bir ay içerisinde İMKB'na göndermeleri zorunludur. 
KABF'nin İMKB'na iletilmesini takip eden günden itibaren 15 iş günü içinde işlem 

sıralarının durumlan İMKB tarafından karara bağlanır. 
İMKB, KABF*nı sûresinde göndermeyen şirketlere ilişkin karannı. şirketlere tanınan 

sürenin bitimini izleyen 5 iş günü içinde vermek zorundadır. 

K A M U Y U AYDINLATMA BİLGİ F O R M U N U N Y E T E R L İ G Ö R Ü L M E S İ 
M a d d e 3-
İMKB tarafından yeterli görülen KABFlan kamuya duyurulur ve takip eden 5'inci iş 

günü. şirketlerin hisse senetlerinin ' işlem sırası, İMKB'ce belirlenecek esaslar 
çerçevesinde aynı pazarda, gözaltı pazannda ya da sadece bu şirketlerin hisse 
senetlerinin işlem göreceği yeni bir pazarda açılır. 

K A M U Y U A Y D I N L A T M A BİLGİ F O R M U N U N Y E T E R L İ G Ö R Ü L M E M E S İ . 
İ S T E N M E M E S İ V E Y A Ş İRKET T A R A F I N D A N G Ö N D E R İ L M E M E S İ 

M a d d e 4 -
İMKB. KABF istenen ancak, KABF yeterli görülmeyen şirketlerin mevcut KABF*ni 

ve yeterli bulunmayan hususlara ilişkin gerekçeli karannı, KABF'nin Borsaya iletilmesini 
takip eden. günden itibaren 2 . maddede belirtilen 15 iş günü içinde İMKB'nin internet 
sitesinde ve günlük bültende yayımlayarak kamuya duyurur. 
2002 /4 8.BI.-133 
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İMKB tarafından KABF istenmeyen şirketlerin hisse senetlerinin işlem 
sırasının kapalılık halinin devam etmesine karar verilmesi halinde, sırasının 
kapatılmasını izleyen 5 iş günü içinde İMKB'nin bu konudaki gerekçeli kararı, 
İMKB'nin internet sitesinde ve günlük bültende yayımlanarak kamuya duyurulur. 

İMKB tarafından KABF istenen ancak süresi içinde KABF'lannı göndermeyen 
şirketlere ilişkin İMKB'nin gerekçeli kararı sürenin bitimini izleyen 5 iş günü içinde 
İMKB'nin internet sitesinde ve günlük bültende yayımlanarak kamuya duyurulur. 

Bu düzenlemenin 8. maddesinde öngörülen asgari işlem miktarı, yukarıda yer 
alan süreler içinde İMKB tarafından belirlenir ve kararlarla birlikte ilan edilir. 

Bu kararlan takip eden iş günü söz konusu şirket hisse senetleri bu 
düzenlemenin 2'nci Bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde Borsa dışında işlem 
görmeye başlar. 

Sözkonusu şirketlerin kamuya açıklamakla yükümlü oldukları mali tablo ve 
diğer bilgiler, genel hükümler çerçevesinde Borsa Bülteni'nde ilan edilerek kamuya 
duyurulmaya devam eder. 

Bu madde kapsamındaki şirketler açısından kotasyon şartları İMKB tarafından 
değerlendirilir ve gerektiğinde Borsa kotundan çıkarılır. 

BÖLÜM II 
İMKB'DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN HİSSE SENETLERİNİN ARACİ 

KURULUŞLAR VASITASIYLA BORSA DIŞINDA ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR 

İŞLEYİŞ ESASLARI 
Madde 5-
Bu düzenlemenin 4 üncü maddesinde belirlenen şirketlerin hisse senetleri ile 

ilgili olarak bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde aracı kuruluşlar Borsa 
dışında müşteri emirlerini kabul eder, eşleştirir ve Borsa dışında yatırımcılar 
tarafından yapılan alış/satış işlemlerinin İMKB'de tescilini teminen Borsa'ya bildirirler. 

İşlem sırası kapalı şirketlerin hisse senetleri üzerinde Borsa dışında 
gerçekleştirilecek olan işlemler, İMKB Hisse Senetleri Piyasasının resmi olarak 
faaliyette olduğu gün ve saatler dahilinde yapılmak zorundadır. 

Bu düzenleme kapsamında Borsa dışında işlem görecek olan şirket hisse 
senetlerinin Borsa pazarlarında yeniden işlem görmeye başlayacak olması 
durumunda, işleme başlama tarihinden bir gün önce Borsa dışındaki işlemleri 
İMKB'ce durdurulur. İlgili hisse senedinin Borsada işleme açılma tarihinden itibaren 
Borsa dışında bu düzenleme kapsamında işlem yapılmaz. 

SORUMLULUK 
Madde 6-
Işlem sırası kapalı hisse senetleri ile ilgili olarak Borsa dışında yatınmcıiar 

tarafından gerçekleştirilen alış/satış işlemlerinin İMKB'de tescili. Borsa dışında 
gerçekleştirilen söz konusu işlemlere ait bilgilerin kamuya duyurulması amacına 
yönelik olup, Sermaye Piyasası Kurulunun ve Borsa'nın tekeffülü anlamına gelmez. 

Aracı kuruluşlar söz konusu işlemler için alış ve satış emri verecek 
yatınmcıiara ilgili hisse senedi ve ihraçcı şirket hakkında KABF'ni, kamuya açıklanmış 
son mali tablolarını ve kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde talep edilen diğer tüm 
bilgileri vermek zorundadırlar. 

8.B1.-134 
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EMİR VE İŞLEM ESASLARI 
Madde 7-
a) Müşteri Emri, Beyan 
İşlem sırası kapalı hisse senedini bu düzenleme kapsamında almak ya da 

satmak isteyen yatırımcılar, aracı kuruluşlara müracaat ederek bu düzenleme 
çerçevesinde işlem yapmak üzere ekte bir örneği yer alan "Beyan" ile "Müşteri Emri" 
vermek zorundadırlar. Müşteri emrinin ekinde gerçek kişiler için kimlik belgesi örneği, 
tüzel kişiler için imza sirküleri örneği 'yer alır. Yazılı müşteri emrinin bir örneğinin 
yatırımcıya verilmesi şarttır. Bu belgeler olmaksızın işlem gerçekleştirilemez. Aracı 
kuruluşlar kendilerine tevdi edilen yazılı müşteri emirlerini ve beyanları saklamak 
zorundadırlar. Aracı kuruluşların Borsa dışında yatırımcılara yapılan alış ve satışların 
tescili için Borsa'ya bildirim yapmaları, bu düzenleme gereğince alınması gereken 
belgelerin tam olarak yatırımcılardan temin edildiği anlamına gelir. 

b) Fiyat 
İletilecek müşteri emirlerinde fiyatın serbestçe belirlenmesi ilkesi geçerlidir. 
c) Nakit ve Kıymet Teslimatı 
Aracı kuruluşlara iletilecek alış emirlerinde bedelin aracı kuruluşlar tarafından 

tahsili, satış emirlerinde ise hisse senedinin Takasbank A.Ş.'ye bloke edildiğine ilişkin 
depo makbuzunun teslimi zorunludur. Aracı kuruluş, teslime ilişkin belge ve kayıtlan 
tutmakla yükümlüdür. 

Sermaye piyasası mevzuatı gereğince aracı kuruluşların Borsa işlemleri için 
uymakla yükümlü bulundukları belge ve kayıt esas ve usulleri bu düzenleme 
kapsamındaki işlemler için de geçerlidir. 

d) Emirlerin Süresi ve İptal Esasları 
Emirlerin maksimum geçerlilik süresi ve emir 'iptaline ilişkin koşullar 

yatırımcılar ve aracı kuruluş arasında serbestçe belirlenir ve bu hususlar müşteri 
emrinde yatırımcı tarafından belirtilir. 

EMİRLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ VE İŞLEMLERİN SONUÇLANDIRILMASI 
Madde 8- Aracı kuruluşlar işlem sırası kapalı şirketlerin hisse senetleri ile ilgili 

olarak kendilerine intikal eden alış ve satış emirlerini gün içinde öncelikle fiyat 
bakımından karşılaştırırlar. Fiyat konusunda eşleşen talepler, zaman önceliği 
bakımından karşılaştırılır. 

Borsa dışında yatırımcılar tarafından yapılacak alış/satış işlemleri sadece 
aracı kuruluşa gelen emirlerin eşlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

Yapılacak işlemler belirlenecek asgari işlem "miktarları veya bu miktarın 
üzerinde gerçekleştirilmek zorundadır. Bu kapsamda işlem yapılacak her hisse 
senedi için belirlenecek asgari işlem miktarları Borsa tarafından Borsa Günlük 
Bülteninde ilan edilir. Aracı kuruluşlar asgari işlem miktarına ulaşıncaya kadar aynı 
fiyattan birden fazla müşteriye ait olan alış ve satış emirlerini konsolide edebilir. 

Aracı kuruluşlar müşterilerinden portföye alış ve satış yapamazlar. 
Aracı kuruluşlar bazında alış ve satışta, fiyat ve miktarda ayrı ayrı beklemekte 

olan ve henüz gerçekleşmemiş en iyi asgari 3 emir ile toplam alım satım emirlerine 
ilişkin miktar bilgileri Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin anlaşma 
yaptığı veri dağıtım kanalı aracılığıyla elektronik ortamda yayımlanarak kamuya 
duyurulur. 

8.BI.-135 
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a) Takas 
İşlemlerin takası taraflar arasında Borsa dışında işlemlerin Borsa'ya tescili 

beklenmeksizin aynı gün gerçekleştirilir. Gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgi, aracı 
kuruluşlar tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı tarihte depo 
makbuzu veren kuruluşa bildirilir. 

b) Kürtaj 
Borsa dışında yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek işlemlere aracılık 

faaliyetinde uygulanacak- kürtaj mevcut düzenlemeler paralelinde ilgili aracı kuruluş 
tarafından belirlenir. 

Geçici Madde - İMKB tarafından bugüne kadar KABF istenen ve bu formlar 
üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tarafından' yapılan incelemeler 
sonucunda talep edilen düzeltmelerin, 31.12.2001 ve bu tarihten sonra yayımlanan 
en son tarihli mali tabloların ve bağımsız denetçi görüşlerinin de eklenerek şirketler 
tarafından yapılması ve 22.07.2002 tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde 
İMKB'ye gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitimini takip eden 5 iş günü içinde 
mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde şirket bazında İMKB tarafından değerlendirme 
yapılarak bu düzenlemenin 3 ve 4 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi 
gerekmektedir. 

YATIRIMCI ALIŞ/SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BEYAN 

"İMKB'de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin 
Esaslar" düzenlemesi hükümleri çerçevesinde 

A.Ş. hisse senetlerini almak / satmak üzere aracı kuruluşa 
müracaat ettim ve kendi nam ve hesabıma işlem yapması için yetkili kıldım. 

ilgili şirket hakkında kamuya açıklanan tüm bilgiler ile Kamuyu Aydınlatma 
Bilgi Formunu okuduğumu, incelediğimi ve alım/satım kararına vardığımı; işlem 
yapmak istediğimi, işlem sırası kapalı hisse senedi ve ihraçcısıyla ilgili, idari, mali ve 
hukuki sorunları ve bunlarla ilgili tüm riskleri ve belirsizlikleri bilerek kendi bireysel 
sorumluluğum çerçevesinde, düzenleme hükümlerine göre işlem yapılmak üzere 
yatırım kararı verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Adı, Soyadı/ Unvanı : 
Tarih 
İmza 

Aynı Kurul toplantısında; 
a) Yukarıda yer alan işlem esaslarının İMKB Başkanlığına bildirilmesine ve 

ayrıca, Kurulumuz Haftalık Bülteninde ilan edilerek kamuya duyurulmasına, 

8.BI.-136 
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b) Yukarıdaki esaslara ilişkin olarak Borsa dışı işlemlerde tescili düzenleyen 
genelge taslağının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...Hisse Senetleri 
Piyasasında uygulanan tarife esas alınarak hesaplanan Borsa payı..." ifadesinin 
"Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan tarife esas alınarak hesaplanan tutarın %25'i 
oranında Borsa payı" şeklinde değiştirilmesi kaydıyla Menkul Kıymetler Borsaları 
Hakkında 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile 
İMKB Yönetmeliğinin 62 nci maddesi uyarınca Kurulumuzca onaylanmasına, 

c) İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin "Bir Hisse Senedine Dair 
işlemlerin Geçici Olarak Durdurulması" başlıklı 25'inci maddesinde "...Borsa Başkanı 
bir hisse senedine ait işiemleri en fazla 5 iş günü için durdurabilir. 5 iş gününü aşan 
süreler için Yönetim Kurulu karar verebilir..." hükmü yer almakta olup, yönetim 
kurulunun kapalılık konusunda karar verebileceği nihai sürenin, yukarıda yer alan 
esaslar çerçevesinde, İMKB yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen azami bir 
süre olarak belirlenerek, geçici süreyle İşlem sırasının kapatılmasına açıklık 
kazandırılmasını tem inen gerekli düzenleme çalışmasının yapılarak 15 gün içinde 
İMKB önerisinin Kurulumuza iletilmesi hususunun Borsa'ya bildirilmesine, 

karar verilmiştir. 

DUYURU (2002/38 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.) 
Kurulumuz İstanbul Temsilciliği, 09.09.2002 Pazartesi gününden itibaren 

aşağıda belirtilen yeni adresinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Kurulumuz istanbul 
Temsilciliğine, 09.09.2002 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen adres ile telefon ve 
faks numaralarından ulaşılabilmektedir. 

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 
Adres : Harbiye Asker Ocağı Cad. No: 1/15 34367 Şişli/İSTANBUL 
Telefon : 0.212.334 55 00 
Faks : 0.212.334 56 00 

İLKE KARARI (29.9.2002 tarih ve 44/1142 sayılı Kurul Karan) 

Nakit artırım dışında tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle kayıtlı 
sermaye tavanı aşılabilir, bu durumda yapılacak ilk genel kurul toplantısında kayıtlı 
sermaye tavan artırım kararı alınmak üzere Kurulumuza başvurulması gerekmektedir. 

DUYURU (2002/42 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.) 
1. Kurulumuzun 17.10.2002 tarih ve 46/1409 sayılı karan; 
1) Sermaye yeterliliği uygulamasına ilişkin olarak; 
A) Yasal zorunluiuklann yerine getirilmesi amacıyla çeşitli kamu kuruluşlarına 

tevdi edilmiş kıymetler ile ilgili olarak; 
(a) Aracı kurumlann Kurulumuz, İMKB, Takasbank gibi kurumlara olan, 

sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 
bulundurduktan kıymetlerin (bu amaçla bloke edilen mevduatlar da dahil) sermaye 
yeterliliği tabanı hesaplamasında özsennayeden indirilecek kalemler arasında yer 
almamasına, ancak mevcut düzenlemeye paralel olarak likidite yükümlülüğünün 
hesaplanmasında likit varlıklar arasında sayılmamasına, 

(b) Aracı kurumlann yukarıda sayılan kuruluşlar dışındaki kurumlara karşı olan 
ve sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanmayan yasal yükümlülükleri nedeniyle 
bulundurduklan kıymetlerin ise sermaye yeterliliği tabanı hesaplamasında 
Özsennayeden indirim kalemleri arasında yer almasına, likkirte yükümlülüğü 
hesaplamalarında likit varlıklar arasında sayılmamasına, 
2002/5 8.BI.- 137 
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33. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Düzce İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GULER'in cevabı 
(7/6445) 

25.05.2005 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorular ımın Enerji ve Tabi i Kaynaklar Bakanı Sn . Hi lmi GÜLER taraf ından 

yazılı olarak cevaplandırı lmasını arz eder im. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letveki l i 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması sağlanması 

amacıyla il yapılmıştır. Düzce, bulunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal zenginlikleri 

bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ett iği değeri 

alması gerekmektedir . 

Sahip o lduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . --ûüzce i l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma.Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. I 5.0.APK.0.23.300- / / o ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 15 TEMMUZ 2005 

1 0 1 1 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 07.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.I0.00.02-
7/6445-11532/34200 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği. 7/6445 esas no.İn 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü ve T.Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. /l/V*\ 
EKLER i Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1 - Önerge Cevabı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6445) 

Sorular 1,2.3,4: 
Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması sağlanması 

amacıyla il yapılmıştır. Düzce, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Düzce İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak. 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir) 

-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1,2.3.4: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Düzce tünde 2005 yılında Küçük Su İşleri 
kapsamında; 4 adet taşkın koruma ile 1 adet taşkın ve rusubat kontrolü olmak üzere toplanı 
5 adet işi yer almakta olup. bu işlere ait 2005 yılı ödenek ve harcama tutarları ekli tabloda 
verilmiştir. 

Projelerin planlandığı sürelerde tamamlanarak ekonomiye kazandırılması bütçe 
imkanlarına bağlı bulunmaktadır. 

Düzce iline doğal gaz arzını sağlayacak boru hattının yapım ihalesine 2005 yılında 
çıkılarak 2006 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır. 

MTA Genel Müdürlüğünce Düzce İlinde yürütülen Diri Fay ve ve Paleosismoloji 
Araştırmalar projesine 8.253 YTL. ödenek ayrılmış bunun 702 YTL'.lık kısmı harcanmıştır. 
Projenin yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. 

TPAO Genel Müdürlüğünün Düzce iline ait 2005 yılı hedefleri: 
-Üç boyutlu Sismik 
-Planlanan Kuyu Adedi 
-Planlanan Toplam Metraj 
-Toplam Yatırım Miktarı 

1.000 Km2 

2 
2.400 Metre 
23.115.671 YTL. 

Mayıs 2005 sonu itibariyle: 
-Açılan Kuyu Adedi : 1 
-Toplam Sondaj Metrajı : 1.275 Metre 
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DEVLET SU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

E k - 1 DSİ DÜZCE İLİ 2005 YİU YATİRİMLARİ 

PROJE NO 

1977A010320 

PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

KÜÇÜK SU İSLERİ 

A-TAŞKIN KORUMA 

1 • Düzce-ÇilimliYuk.Karaköy, Yeniköy 

2 - Düzce ili merkezi Asarsuyu 
3 - Düzce-Gölyaka İçmeler. Keçiağılı 

Yeniköy 

4 - Dûzce-Gümüşova üçe merkezi 

B -TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 

t -Düzce Kaynaştı bucağı 

İL TOPLAMI 

KARAKTERİSTİK 

Taşkın 3 köy 
Taşkın 1 il 
Taşkın : 235 ha 

4 köy 
Taşkın 1 ilçe 

Taşkın 1 ilçe 

Taşkın 235 ha 
7 köy 
2 ilçe 
t il 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1996- 2006 
1995- 2007 
2004- 2006 

2000- 2006 

1996 • 2007 

PROJE 
TUTARI 

5992143 

5992143 

5087956 

491625 
2957294 

338100 

1300937 

904187 

904187 

5992143 

2004 YİU 
SONU 

HARCAMA 

1666900 

1666900 

1496400 

165600 
1125000 

205800 

170500 

170500 

1666900 

2005 YİU Y 

Keşif 

390001 

390001 

350001 

40000 
250000 

1 

60000 

40000 

40000 

390001 

Not: 1 • Büyük su işi projeleri 2005 yılı fiyallanna göredir. 
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34.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, KİPTAŞ'ın İstanbul-Sarıyer-Zekeriyaköy'de inşa 
ettiği konutlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/6451) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2005 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- İstanbul'un çarpık yapılaşması ve gecekondulaşma problemine çözüm getirmek 
amacıyla İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ unvanıyla kurulan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan KİPTAŞ'ın İstanbul, Sarıyer, 
Zekeriyaköy'de inşa ettiği 7 Bloktan oluşan 196 dairenin yapıldığı arsanın çayır 
vasfında olduğu, 2. Derecede yasak askeri bölgede bulunduğu, Boğaziçi Geri 
Görünüm ve etkilenme bölgeleri içerisinde kaldığı ve imarının bulunmadığı iddiaları 
doğru mudur? Kuruluş amacı kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmayla mücadele 
etmek olan KİPTAŞ'ın yaptığı konutlarla ilgili İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 
tarafından verilen konutların imara aykırı yapıldığı yönünde verilen karardan sonra, 
bu konutların yapılmasına onay veren yöneticiler hakkında soruşturma açılmış mıdır? 

2- KİPTAŞ adı geçen konutların yapımına ne zaman başlamıştır? Bu projenin başladığı 
tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir? Bu projenin altında imzanız var 
mıdır? Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü kimdir? 

3- Bu konutların inşa edildiği arazininde içinde bulunduğu parsellerde 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli Nazım İmar Planlarının şehircilik ilkeleri, planlama kuralları ve kamu yararı 
ile bağdaşmadığından Mimarlar Odasınca İstanbul 1. idare Mahkemesi'nde açılan 
iptal davası sonucunda verilen iptal kararının uygulanmamasının gerekçesi nedir? 

4- İmarsız ve hukuka aykırı yapılan inşaatlara iskan izninin alınması mümkün müdür? 
Mümkün değilse adı geçen konutların 2000 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi, 
hak sahiplerinin aldatılması anlamına gelmemekte midir? 

5- Btfkonutlarla ilgili Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından verilen bir yazıda "parseli 
kapsayan bölgeye ait uygulama imar planları olmadığından, parselin avan projeleri 
Sarıyer Belediyesi ve Koruma Kurulu'nca onaylanmadığından temel üstü vizesi 
verilemediği ve dolayısıyla iskan belgesi verilemediği belirtilmektedir. Temel üstü 
vizesi alınmadan yapılan inşaat kaçak inşaat değil midir? Kaçak olarak yapıldığı belli 
olan konutların hak sahiplerine teslim edilmesi KİPTAŞ'ın kuruluş amaçlarıyla 
örtüşmekte midir? 

6- Bu konutlarda hak sahipleri ne zaman oturmaya başlamıştır? Konutlarda hak 
sahiplerine kat irtifakı (arsa payı) tapusu ne zaman verilmiştir? Kat mülkiyet tapusu 
verilmesi gereken konutlarda, kat irtifakı tapusunun verilmesinin gerekçesi nedir? 

7- Bu konutlarda hak sahibi olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için KİPTAŞ 
tarafından yapılan çalışmalar nelerdir? 
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T.C. 
IÇtŞLERt BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/9Sy2.o- ,8Xt<-<3 17..74&72005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Başbakanlığın 09.06.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-450-1/2684 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 07.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 

00.02-7/6451-11591/34310 sayılı yazısı. 
c) Başbakanlığın 8.7.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-450-1/3337 sayılı yazısı. 
d) TBMM Başkanlığının 04.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 

00.02-11553 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sn. Berhan ŞİMŞEK tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen 

ve Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip edilen 7/6451 esas numaralı yazılı 
soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

KlPTAŞ tarafından Istanbul-Sarıyer ve Zekeriyaköyde inşa edilen binaların üzerinde 
bulunduğu Çayır vasfındaki taşınmazların, 25.07.2003 tarihinde Sarıyer Tapu Sicil 
Müdürlüğünde arsa olarak cins tashihi yapıldığı, 

Yukarıda sözü edilen blokların inşa edildiği parsellerin tapu kayıtlarında mevcut olan 
"Askeri Güvenlik Bölgesi içindedir" şerhinin, Genel Kurmay Başkanlığının 30 Kasım 2004 
tarih ve HRK.0925.999-04/Pl.Hrk.D.MM.HŞ.(As.Güv.)3134051 sayılı yazısı ile söz konusu 
parsellerin Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi kapsamında kalmadığının belirtilmesi üzerine 
kaldırıldığı, 

KlPTAŞ tarafından inşa edilen Zekeriyaköy Bölgesinde 7 ayrı parselde ve 7 ayn 
blokta 28'erden toplam 196 daire bulunan 6 pafta 276-1255 nolu parsellerde, 07.03.1996 
tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 12.12.1997 tarihinde Sarıyer Belediye 
Başkanlığından yapı ruhsatları alınarak inşaatlara başlanıldığı, inşaatlara başlanıldığı tarihte 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN, KlPTAŞ Genel 
Müdürünün Sn. Erdoğan BAYRAKTAR olduğu, ayrıca inşaatlar için 07.04.1999 tarihinde 
tadilat ruhsatları alındığı, 19.12.2003 tarihinde de ruhsat yenilemelerinin yaptırıldığı, 

İnşaatlara başlanıldığı tarihte yürürlükte olan 07.03.1996 tarihli 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı doğrultusunda, imar durumlan alınarak ruhsat projelerinin çizildiği ve 
yapı nıhsatlannın 3194 sayılı İmar Kanunu ve İstanbul imar Yönetmeliği hükümlerine göre 
alındığı, yapı nıhsatlannın alınması ve inşaatlara başlanılmasından sonra istanbul 1. İdare 
Mahkemesinin 07.05.1998 gün ve E.1997/263, K.1998/403 sayılı karan ile 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plamnın iptal edildiği, 

Mahkeme karanndaki gerekçeler göz önünde bulundurularak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince o bölgeye ait olarak hazırlanan (konutların bulunduğu parsellerin iptal edilen 
plandaki durumlan aynen korunmuştur.) 1/5000 ölçekli nazım imar planının belediye 
meclisince imar komisyonuna havale edildiği, komisyon tarafından incelenmesi tamamlanan 
plamn istanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarım Konuna Kurulu Müdürlüğüne onay için 
gönderdiği, halen Kurul tarafından incelenmekte olan plamn yasal prosedürü tamamlanmasını 
müteakip yürürlüğe gireceği, 

Bölgeye ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasını müteakip 1/1000 
ölçekli uygulama imar planının hazırlanacağı, 

Yukandaki işlemlerin tamamlanmasından sonra bölgedeki konutlann temel üstü 
ruhsatlan ile iskan belgelerinin alınması işlemlerinin yürütüleceği, 

Bölgedeki konutlann kat irtifaklarının 02.04.2004 tarihinde Sanyer Tapu Sicil 
Müdürlüğünde kurulduğu, bugüne kadar 97 hak sahibine kat irtifaklı tapulannın devredildiği, 

Iskan belgelerinin alınmasından sonra cins değişikliği ve kat mülkiyetine çevirme 
işlemlerinin KlPTAŞ tarafından sonuçlandınlacağı, 
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Kat irtifaklı tapuların ise, bölgeyi içine alan planın yargı kararı ile iptal edilmesi, yeni 
planlann hazırlanıp yürürlüğe girmesinin de zaman alması nedeniyle tesis edildiği, kat 
irtifaklı tapunun arsa paylı tapu olmadığı, zira kat irtifakında bağımsız bölümün arsa payı 
oranı verileceği ve tapuda hangi kat ve hangi bağımsız bölüm olduğunun belli olduğu, oysa 
arsa paylı tapuda parselden hisse verileceği, aynca kat irtifakı tesisinde tüm bağımsız 
bölümlerin ayrı kat mülkiyeti kütüğüne tescil edileceği ve bağımsız bölümün safi mesken 
olarak yazılacağı, kat irtifaklı tapuda ana gayrimenkul vasfının arsa olarak kayıtlı olduğu, kat 
irtifaklı tapu ile kredi işlemleri ve hür türlü gayrimenkul teminatı verilmesi işlemlerinin 
yapılabildiği, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSI 
Bakan 

35.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, SSK ve Bağ-Kurdan emekli olan belediye başkan
larının ücretlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6455) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal U N A K I T A N 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Y a ş a r T U Z U N 
/ Bi lec ik Mi l le tvek i l i 
. B M M B a ş k a n l ı k Divanı Üyes i 

24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yayım 
tarihinde yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye Kanununun 86.maddesi ile 5434 
sayılı Kanun Ek 68 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 
"Sandıkça emekli aylığı bağlanan Büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il 
belediye başkanlarına 6000, ilçe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye 
başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, bu madde de belirtilen usul ve 
esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev 
tazminatı ödenir... Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabına iştirakçi 
olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin 
tamamı dikkate alınır" fıkrası eklenmiştir. 

SORU 1) Emekli Sandığından emekli olan Belediye Başkanlarına 
ödenen ücret Emekli Sandığı bütçesinden değil genel bütçeden ödenmektedir. 
Sadece sekreteryası Emekli Sandığı tarafından yürütülmektedir. SSK ve Bağkur 
emeklisi Belediye Başkanlanda bu kapsama alınıp işlemleri Emekli Sandığı 
tarafından yürütülemez mi? 

SORU 2) Bu yasa Belediye Başkanları arasında eşitsizlik yaratmıyor mu? 

SORU 3) Bu eşitsizliğin giderilmesi için bir çalışma yapılıyor mu? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.PER.0.29/1 -22-903 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

22.07.2005*035406 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığından alınan 07/06/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/6455-11593/34312 sayılı yazı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar TÜZÜN' ün, 7/6455 esas sayılı yazılı soru önergesinde 
belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

1) Bilindiği üzere, 24/12/2004 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5272 
sayılı Kanunun 85 inci maddesi (13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 
sayılı kanunla aynı hüküm yeniden getirilmiştir.) ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2005 tarihinden itibaren; sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tabi olarak çalışmakta iken illerin 
daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken belediye 
başkanlığına seçilen ve atananlar istekleri üzerine, istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına geçtiği 
tarihi takip eden ay başından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları kurumlarca 
ödenmek ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle 5434 
sayılı Kanunla tanınan haklardan faydalanmaktadırlar. 

Aynı Kanunun Ek 26 ncı maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca belediye başkanlarının 
emeklilik işlemleri, Sandıkla ilgilendikleri en son kurumun en yüksek amirinin, görevlerinden önce 
iştirakçiliği olmayanların ise son defa görev yaptıkları yer başkanının onayı ile tekemmül 
etmektedir. 

Yine aynı Kanunun Ek 68 inci maddesi ile Sandıkça bağlanan emekli aylıkları Sandık 
bütçesinden karşılanmakta, ancak makam, temsil veya görev tazminatları ise Sandıkça ödenmesini 
müteakip Genel Bütçeye dahil kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son 
kurumlarından, faturası karşılığında tahsil edilmektedir. Söz konusu Kanunla getirilen düzenleme 
sonucunda belediye başkanlarına ödenen makam, temsil veya görev tazminatlan da Hazineden 
faturası karşılığında tahsil edilmektedir. 

Yukarıda belirtilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ; yasa koyucu, sadece Sandıkla 
ilgilenen ve kendilerine Sandıkça aylık bağlanan belediye başkanlarının işlemlerini yapmakla 
Sandığı mükellef ktlmıştır. 

Diğer sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanabilmesi için aranılan hizmet sürelerinin 
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aranılan hizmet süresinden farklı olması nedeniyle ilgililer bir 
an önce yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için de bu kurumlarla ilgilenmişlerdir. Her bir sosyal 
güvenlik kurumunun emeklilik şartları farklı olmakla birlikte mevzuatta öngörülen şartların yerine 
getirilmesi halinde diğer sosyal güvenlik kurumlarından ayrılarak Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilmeleri mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, 1479 sayılı Kanun gereği zorunlu sigortalılığın 
sona ermesi şartlarını düzenleyen 25 inci maddenin de dikkate alınması gerekmektedir. 
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2) Aynı Kanunun 86 ncı maddesi ile T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci 
maddesinde yapılan değişiklik sonucunda, Sandık emeklisi belediye başkanları ile SSK veya 
Bağ-Kur emeklisi belediye başkanları arasında yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ortaya çıkan 
bir eşitsizlikten söz etmek olanaksızdır. Zira, Sosyal Güvenliğin bir statü hukuku olduğu nazara 
alındığında sonucun bu statü seçiminden kaynaklandığı kuşkusuzdur. Nitekim; daire başkanı, 
denetim elemanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür v.b. kadro görev unvanlarında Sandık 
iştirakçisi olarak geçen hizmetleri bulunan, ancak statü seçimi dolayısıyla diğer sosyal güvenlik 
kurumlarınca taraflarına yaşlılık aylığı bağlanması nedeniyle makam temsil veya görev tazminatı 
Ödenmeyen kişilerin de bulunduğu göz önüne alındığında, bu bakımdan da eşitsizlikten söz etmek 
olanaksızdır. 

3) Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde konuyla ilgili herhangi bir şekilde eşitsizlik 
söz konusu olmadığından herhangi bir çalışma da yapılmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Sakarya İlinde yapılan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6463) 

2T?. 0 S 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 
çalışmalarına hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 
doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Sakarya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- / V e ? " ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

-I 0 1 -, 5 UiB TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlıgı'nın 07.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11611 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6463-11572 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç TUzOgü'nUn 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı 
ve ilgili kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 önerge Cevabı Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/6463-11572) 
Sorular : 

Sakarya ilinin, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde çalışmalarına 
hız verilmiştir. Sakarya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 
gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Sakarya ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1-4 : 

Sakarya ilindeki yatırım programında yeralan projelere ait 2005 yılı ödenek ve harcama 
durumlarını gösteren bilgiler aşağıda verilmektedir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Sakarya ilinde yer 
alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ekte verilmiştir. 

- 2 2 5 -



T.B.M.M. B.127 19.9.2005 0 : 2 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

2005 yılı yatırımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Proje Kodu 

13M6 

14J4 

Projenin Adı 

Batı Karadeniz Endüstriyel 
Hammadde Aramaları 

Diri Fay ve Paleosismoloji 
Araştırmaları 

Ödenek 
(YTL) 

28.886 

8.253 

Harcama 
(YTL) Harcama (%) 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

2005 yılına ait İller Yatırım Projeleri İzleme Raporu Ek-2'de verilmiştir. 

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

2005 yılında jeolojik saha faaliyeti karşılığı olarak 200.000 YTL ödenek aynlmış olup, 

Mayıs sonu itibariyle 65.000 YTL gerçekleşme kaydedilmiştir. 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

Sakarya/Akyazı-Pamukova-Çelvit Doğal Gaz Bağlantı/Dağıtım Hattı Yapımı ile bölgedeki 

Sanayi Kuruluşlanndan CELVÎT'e 17.05.2005 tarihinde gaz arzı sağlanmış, diğer sanayi 

kuruluşlanna da peyder pey gaz arzı sağlanacaktır. 
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DSİ SAKARYA İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

PROJE NO 

1977A010320 

PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

KUCUK SU İSLERİ 

A-TAŞKIN KORUMA 

1 - Sakarya-merkezi Çaybaşı Yeniköy 
bel.ve Değirmendere k.arz. 

2 - Sakarya-Geyve Safibey köyü 
3 - Sakarya-Pamukova üçe merkezi 

Karan deresi 
4 • Sakarya-Akyazı Yongalık köyü ve 

arazisi 

5 - Sakarya-Karasu Kuyumculu Maden 
deresi ıslahı kıyı tahkimi 

İL TOPLAMI 

KARAKTERİSTİK 

Taşkın : 1 man. 

Taşkın 1 köy 
Taşkın 1 ilçe 

Taşkın 12 ha 

1 mah. 
Taşkın : 130 ha 

Taşkın 142 ha 
2 mah. 
1 köy 
1 ilçe 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1997 - 2006 

2004- 2006 
2004- 2006 

2004- 2006 

2004- 2006 

PROJE 
TUTARI 

2122500 

2122500 

2122500 

550000 

175000 
137500 

260000 

1000000 

2122500 

2004 YILI 
SONU 

HARCAMA 

220250 

220250 

220250 

220 250 

220250 

2005 YILI 
HARCAMASI 

77742 

77742 

77742 

26078 

5166 

7774 

Not: 1 - Büyük su işi projeleri 2005 yılı fiyatlarına göredir. 



TABLO 
İLİ 
YILI 
DÖNEMİ 

PROJE 
NUMARASI 

04D030040 

04D03005Û 

01.D.03.0220 

01J1.03.0230 

04J3.03.063O 

04.D.03.0640 

. 1 İLLER YATI 

.SAKARYA YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKT 
:2005 
: 1 

PROJENİN ADI 

Dokurcun - Adapazarı İrtibattan EİH 

m 
Adapazarı TM'ne Fıder İlavesi 
[Dokurcun, Tapeören) (MO) 
Sakarya TM 

[Adapazan-Kaynarca)Brş.N-Sakarya EİH 

Kuzuluk TM 

(Adapazarı-Mudumu)Brş.N-KuzuİukEİH 

KARAKTERİSTİK 

380kV,2x3B1272MCM,6km 

380kV.2Fider 

154/33 kV, 50 MVA ve 
2.Trafo Fiden 

154 kV, 2x1272 MCM.1 km 

154/33 kV, 50 MVA vs 
2.Trafo Fiderl 

154kV,2x795MCM,2km 

TOPLAM 

PROJENİN 
TUTARI 

3000 

1200 

4000 

275 

2800 

235 

11.510 

PROGRAM YILI 
ÖDENEĞİ 

2200 

451 

2000 

150 

1400 

150 

6.351 

OONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(YTL) 

400 

20 

280 

15 

715 

FİZGERÇ. 
% 
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37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in. 2005 yılında Gümüşhane İlinde yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/6464) 

27.05.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İl imizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Gümüşhane ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
•yflı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- \ l S ¥ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2*6 TEM Mî!? 2005 
1 0 5 2 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlıgı'nın 07.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11611 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği. 7/6464 esas no.lıı 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği. Devlet Su İşleri Genci 
Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü. Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü, T.Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. GCIKI 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

„ „ . _ „ Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
ı /\ ' ^ Bakan 
1 - Önerge Cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6464) 

Sorular 1,2,3,4: 
Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir İlimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi 

için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Gümüşhane İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak. 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

-Bu yatırımlar için ayrılmış ödenek miktarları ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1,2,3,4: 

A) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Gümüşhane İline ait 2005 yılı yatırımları: 

1-BÜYÜK SU İŞLERİ 

1-Koruluk Barajı ve Sulaması: 

Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'nca da finanse edilen proje kapsamında Şiran 

İlçesinin 7 km kuzeyinde Ceviz deresi üzerinde yapılmakta olan Koruluk Barajında 

depolanacak 11,5 milyon m3 su ile ovada 4074 hektar alanın sulanması planlanmıştır. 

Koruluk Barajı: 31.08.1990 tarihinde ihale edilmiştir. Baraj gövdesinin inşaatı 

tamamlanmış olup, 2004 yılı içinde su tutmaya başlanmıştır. Malzeme sahasına ulaşım yolu 

olan Kelkit Şiran karayolunda çalışmalar devam etmektedir. 

Koruluk Sulaması: 17.09.1996 tarihinde ihale edilen ve Gümüşhane-Şiran ilçe 

merkezi ve köylerine ait 4074 hektar araziye sulama hizmeti verecek olan Koruluk Sulaması 
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İnşaatı kapsamında 52 225 m ana kanal, 97 652 m yedek kanal ve 23 992 m tahliye ve drenaj 

kanalı yapılmış olup, 2004 yılı sonu itibariyle 2 122 hektar alan sulamaya açılmıştır. 

Projeye 2005 yılı için 8 milyon YTL ödenek ayrılmış olup, 2005 yılında bitirilmesi 

planlanmıştır. 

2-YUKARI KELKİT PROJESİ (KÖSE BARAJI VE SULAMASI) 

Proje kapsamında Gümüşhane ili Köse ilçesinde 3 km kuzey batısında Kelkit Çayının 

memba kollarının biri olan Köse deresi üzerinde inşaatı sürdürülen Köse barajında 

depolanacak 15,73 milyon m3 su ile Köse deresi ile Koşmasat deresinin sağ ve sol sahilindeki 

5 227 hektar alanın sulaması hedeflenmiştir. 

Köse Barajı: 28.12.1996 tarihinde ihale edilmiş ve 04.04.1996 tarihinde işe 

başlanılmıştır. Baraj inşaatında 07.11.2000 tarihinde derivasyon sağlanmıştır. Gövde sıyırma 

kazıları ve baraj ünitelerine ulaşım yolları tamamlanarak, gövde dolgusuna başlanmıştır. 

Fiziki gerçekleşme oranı % 56'dır. 

Köse sulaması: Planlanması borulu sulamaya göre revize edilmekte olup, uygulama 

projesi 2005 yılı ihale programındadır. Ödeneği 3,4 milyon YTL'dir. 

3-DOĞU KARADENİZ HARŞİT I.MERHALE PROJESİ 

Gümüşhane ve Giresun il sınırları dahilinde bulunan enerji maksatlı proje 

kapsamındaki barajlardan; Kürtün barajında depolanan 108,2 milyon m3 su ve 85 M W kurulu 

gücündeki santral vasıtasıyla yılda ortalama 198 milyon kilovatsaat, elektrik üretilmektedir. 

Torul barajında depolanacak 168 milyon m3 su ve 103 MW kurulu güçteki santral vasıtasıyla 

yılda ortalama 322 milyon kilovatsaat, Yap İşlet kapsamında ele alınan Akköy barajında 

60 MW kurulu gücündeki Akköy I santralı vasıtasıyla yılda ortalama 263 milyon kilovatsaat 

elektrik üretilecektir. 

Giresun ilinde Aslancık iletim tüneli ve 90 MW Kurulu gücündeki Aslancık 

Hidroelektrik Santralı vasıtasıyta da yılda ortalama 349 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi 

planlanmıştır. 
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Kürtün Barajının kesin kabulü Ekim 2004 tarihinde yapılarak üretime başlanmıştır. 

Torul Barajı ve HES İnşaatı: Doğu Karadeniz Bölgesinde Gümüşhane ilinin Torul 

kasabasına 14 km uzaklıkta ve Harşit Çayı üzerinde bulunmaktadır. Baraj yeri Gümüşhale 

ilinin 40 km. kuzey batısında, Trabzon ilinin 90 km güney batısındadır. Torul Barajı ve HHS 

inşaatı 02.11.1998 tarihinde ihale edilmiş ve 14.11.2000 tarihinde işe başlanmış olup. 

çalışmalara devam edilmektedir. 

Barajda bugüne kadar derivasyon tüneli tamamlanmış ve su tünelden deri ve 

edilmektedir. Servis yolları inşaatı, enerji tüneli kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmış 

olup, beton kaplama çalışmaları devam etmektedir. Santral binasında da inşaat çalışmalarına 

devam edilmektedir. Barajda %79 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, barajın 2007 yılında 

bitirilmesi planlanmıştır. 2005 yılı ödeneği 38 milyon YTL'dir. 

II- KÜÇÜK SU İŞLERİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatırım programında Küçük Su İşleri 

kapsamında Gümüşhane ilinde toplam 4,627 milyon YTL keşif bedelli, 440 000 YIL 

ödenekli 3 adet taşkın koruma işi yer almakta olup, bu işler planlandığı şekilde yürütülüp 

ikmal edildiğinde 1 adet meskun mahal ve 248 hektarlık alan taşkınlardan korunmuş 

olacaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Gümüşhane İline ait 2005 yılı yatırımlarına 

ait tablo ek'de verilmiştir. 

B) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Gümüşhane iline yönelik olarak. 

2005 yılı için planlanmış olan yatırımlardan; 

-Proje Kodu 13M2 olan, Doğu Karadeniz Polimetal Maden Aramaları için 

106.116 YTL lık ödenek ayrılmış, bu ödenek henüz kullanılmamıştır. 

-Proje Kodu 14F2d olan, Türkiye Havadan Jeofizik Ön Etütleri için 11.004 YTL lık 

ödenek ayrılmış, bu ödenek henüz kullanılmamıştır. 
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-Proje Kodu 16A2 olan, Doğu Karadeniz Bölgesindeki İşletilen ve Terkedilen Maden 

Yataklarının Çevresel Etkilerinin Mevcut Arazi Yapılarıyla Birlikte Değerlendirilmesi için 

5.659 YTL.lık ödenek ayrılmış olup, bugüne kadar 44 YTL. lık kısmı harcanmıştır. 

-Proje Kodu 16U4 olan, Türkiye Stratigrafi Komitesi Litostratigrafı Adlamaları için 

1.100 YTL' lık ödenek ayrılmış olup, bu ödenek kullanılmamıştır. 

-Proje Kodu 16M3 olan, Volkaniklere Bağlı Masif Sülfıd (VMS) Böl. Küresel 

Karşılaştırılması için, 4.621 YTLTık ödenek ayrılmış, 41 YTL'sı harcanmıştır. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce Gümüşhane iline ait bütün projelerin 

yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

C) Boru Hatları ile Petrol taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünce Gümüşhane iline ait doğal 

gaz arzı, Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamından sağlanacaktır. 

Projenin Arazi-Etüt ve Kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 

D) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün Gümüşhane iline ait 2005 yılında 

jeolojik saha faaliyeti karşılığı olarak 11.270 YTL ödenek ayrılmış olup, Mayıs sonu itibariyle 

nakdi gerçekleşme kaydedilmemiştir. 

E) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün Gümüşhane iline ait 2005 yılı 

yatırımlarına ait tablo ek'de verilmiştir. 
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DEVLET SU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE NO 

1989A01O08O 

1993A010110 

İ 991 A01033? 

1977A010320 

1977D0201SO 

PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ Mİ 

Koruluk barajı ve sulaması 
(DAPKOOKAP) 

Aydmlepe-Çayıryolu ILmemale 
(DAPKOOKAP) 

Yukarı Kelkit (Köse barajı ve sulaması) 
(DAPKDOKAP) 

KÜÇÜK SU İSLERİ 

A-TAŞKIN KORUMA 

1 - Gûmüfhane-Merkez Aşağı Alıçlı köyleri 
ve arazileri 

2 - Gümüşhane-Şiran Bolluk köyü ve 
arazileri 

3 - Gümüshane-ŞIran Sanca Dumanlı ve 
Anla; köyleri 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

BUYUK SU İSLERİ 11) 

Doğu Karadeniz Hanjit Lmerhale 
(DAP)(DOKAP) 

İL TOPLAMI 

DSİ GÜMÜŞHANE ILI 2005 YILI YATIRIMLARI 

KARAKTERİSTİK 

Depolama 11.5 hm3 

Sulama 4074 ha 

Depolama 61,8 hm3 

Sulama 14586 ha 
Depolama 15.73 hm3 

Sulama 4198 h» 

Taşkın 16 ha 

1 köy 
Taşkın : 70 ha 

Taşkın 160 ha 

Depolama 280 hm3 

Kurulu Güç : 338 MW 
Ort Üretim : 1132 GVYh/yJ 

Depolama 369,03 hm3 
Sulama 22858 ha 
Taşkın 248 ha 

Iköy 
Kurulu Güç : 338 MW 
Ort. Üretim : 1132 GVVhryıl 

BAŞLAVA-
BİTİŞ TARİHİ 

1989 • 2005 

1993 - 2010 

1991 • 2009 

2001 - 2006 

1998- 2007 

1998- 2008 

1977 - 2011 

PROJE 
TUTARI 

785 682 700 

761 056 000 

105 766 000 

476 327 000 

198963000 

4 626700 

4 626 700 

1095 000 

1 381 100 

2150 600 

1 275 370 000 

1 275 370 000 

1 275 370 000 

2 061 052 700 

2004 YILI 
SONU 

HARCAMA 
215 100 700 

213 889 000 

97 766 000 

55 506 000 

60 617 000 

1 211 700 

1 211 700 

330000 

481100 

400 600 

810 474 000 

810 474 000 

810 474 000 

1 025 574 700 

2005 YILI YATIR 

Keşif 

16 471000 

15 901000 

8 000 000 

4500 000 

N 

16 

15 

8 

4 

3 401 000 3 

570 000 

570 000 

170 000 

200 000 

200 000 

38 000 000 

38 000000 

38000 000 

54 471 000 

38 

38 

36 

54 

Not: 1 - Büyük su İJİ projeleri 2005 yılı fiyatlarına göredir. 



TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TABLO : 1 İLLER YATIR 
İÜ : GÜMÜŞHANE YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKT 
YİLİ :2005 . 
OÖNEMİ : 1 

PROJE 
NUMARASI 

05X1.03.0290 

PROJENİN ADI 

Torul HESln Sistem* Bağlantı» EIH 

KARAKTERİSTİK 

154 kV, 2x1272 MCM.2 km 

TOPLAM 

PROJENİN 
TUTARI 

350 

350 

PROGRAM Y y 
ÖDENEĞİ 

36 

36 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. FİZ.GERÇ. 

(YTL) % 

0 
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38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Bolu İlinde yapılan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6465) 

26.05.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

-kr 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Bolu İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 

bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. 'Bolu ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- /<± f £ 3 V ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi ' ^ g ^ ^ ^ 

1 01 09 
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 07.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11611 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6465-11580 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı 
ve ilgili kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandınlarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 önerge Cevabı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/6465-11580) 

Sorular: 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımmdan 

ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 

gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 

yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bolu ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1-4: 

Bolu ilindeki yatınm programında yeralan projelere ait 2005 yılı ödenek ve harcama 

durumlarını gösteren bilgiler aşağıda verilmektedir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

DSİ Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm Programmda" Bolu ilinde yer alan yatmmlann 

ödenek ve harcamalanm gösterir tablo ekte verilmiştir 
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MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

2005 yılı yatırımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Proje Kodu 

13M6 

14J4 

Projenin Adı 

Batı Karadeniz Endüstriyel 
Hammadde Aramaları 
Diri Fay ve Paleosismoloji 
Araştırmaları 

Ödenek 
(YTL) 

28.887 

8.253 

Harcama 
(YTL) 

-

702 

Harcama 
(%) 

-

8,5 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

• Ara Kesme Dekapajı 400.000 m3 750.000 YTL 
• Kömür Taşıma 250.000 Ton 450.000 YTL 
• Eleme + Torbalama 45.000 Ton 350.000 YTL 
• Fon Kömür Taşıma 25.000 Ton 725.000 YTL 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Gerede/Bolu Ayrım Noktası'ndan başlayarak Gerede İlçesine, Bolu İline ve Düzce iline 

kadar doğal gaz arzının sağlanabilmesini teminen; "Gerede/Bolu Ayrım Noktası Gerede-Bolu-

Düzce-Nevşehir Doğal Gaz Boru Hattı Arazi Etüd ve Kamulaştırma/Mühendislik İşleri" ihalesine 

çıkılmıştır. 

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, süresi 4 ay olarak öngörülen mühendislik 

çalışmalan neticesinde, güzergahlann netleşmesini müteakip, Bolu İline de gaz arzının 

sağlanmasını teminen 2005 yılı içinde "Yapım İşleri" ihalesine çıblması ve 2006 yılı içerisinde 

anılan boru hattının işletmeye alınması planlanmaktadır. 
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DSİ BOLU ILI 2005 YILI YATIRIMLARI 

PROJE NO 

1999A01001O 

1977A01032O 

19990020010 

PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ (1) 

Filyos-Köprübaşı (DA)(2BK) 

KÜÇÜK SU İSLERİ 

A-TAŞKIN KORUMA 

1 - Bolu-Mudurnu Gölcük Tekirler m.Bolatca 
d.T.kesli M paşa M.K.Ç 

2 - Bolu-merkezi Borazanlar deresi memba 
kısmı ısl. 

3 - Bolu-merkezi Çampınar Sultanköy 
4 Bolu-Merkez Çamyayla Değirmenözü 

Mah. 
Bolu-Merkez Çamyayla Değirmenözü 
Mah.l.l. 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ (11 

Filyos-Köprübaşı (Köprübaşı barajı ve 
HES) (DA)(ZBK) 

İL TOPLAMI 

KARAKTERİSTİK 

Taşkın 2 ilçe 

Taşkın 2 mah. 

Taşkın 1 il 

Taşkın 2 mah. 
Taşkın 1 mah. 

Depolama 163 hm3 

Kurulu güç 70 MW 
Orl. Üretim : 212 GWh/yıl 

Taşkın : 5 mah. 
2 ilçe 
111 

Kurulu Güç : 70 MW 
Ort. Üretim : 212GWh/yıl 

BASLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1999 - 2007 

2001 - 2006 

1997 • 2006 

2000- 2006 
2004 2005 

1999- 2009 

PROJE 
TUTARI 

17 911246 

16 718000 

16 718000 

1193248 

1193248 

356 500 

485 000 

180000 
146 000 

25 748 

201110000 

201110000 

201 110000 

219021248 

2004 YILI 
SONU 

HARCAMA 
372748 

26 000 

26 000 

346748 

346 748 

40000 

205 000 

80000 
18 430 

3318 

45852 000 

45 852000 

45852 000 

46 224 748 

2005 YILI YA 

Keşif 

1250000 

1000000 

1000 000 

250 000 

250000 

30000 

40000 

30000 
. 127 570 

22430 

10000000 

10000 000 

10000 000 

11250 000 

Not : 1 • Büyük su işi projeleri 2005 yılı fiyatlarına göredir. 
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39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/6466) 

2.1. O S . 2 0 0 S 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞ INA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

-k-
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 

seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kütahya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T.C. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23-300- )lC/0 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 1 4 8 1 17 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 07.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11611 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6466 esas no.lu yazılı 
soru önergesi TBMM iç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1 - önerge Cevabı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6466) 
Sorular 1.23.4: 

Kütahya İlimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 
seramiklerle adım dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Kütahya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevanlar 1.23.4: 
-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Kütahya 

ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-1 *de verilmiştir. 

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Kütahya ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarım gösterir tablo aşağıda 
verilmiştir. 

Proje 
Kodu 
13E3 
13E6 
13E8 
14J4 

16A4 

16M6 

16M7 

Projenin Adı 

Kütahya Havzası Kömür Aramaları 
KUtahya Gediz Jeotermal Enerji Aramaları 
Simav-hisaralan-Sındırgı Jeotermal Enerji Arama. 
Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları 
Zonguldak Bitümlü, Çanakkale ve Trakya 
Kömürlerinden Aktif Karbon Üretilebilirliğinin 
İncelenmesi 
Türkiye Mermer ve Doğal Taş potansiyel 
Alanlarının Belirlenmesi 
Asidik Mağmatizmaya Bağlı Maden Yataklarının 
Araştırılması 

ödenek 
(YTL) 
39.616 

44S.680 
49.520 
8.253 

3.714 

9.904 

7923,2 

Harcama 
(YTL) 

89 

-
2.667 
702 

-
-
-

Harcama 
(%) 
0,2 
0 

5,4 
8,5 

0 

0 

0 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bütün projelerinin yıl sonuna kadar 
tamamlanması planlanmaktadır. 

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
KUtahya İlinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-2'de 
verilmiştir. 
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-Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Kütahya 
İlinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-3'de verilmiştir. 

-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım 
Programında" Kütahya ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamaları aşağıda verilmiştir. 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde bulunan GLİ Müessesesi Müdürlüğünün 2005 yılı için 
planlanan yatırımları; 

2005 yılı ödemesi (YTL) Mayıs sonu fiili harcama 
Tunçbilek İdame Projesi 1.250.000 92.162 
Ömerler İdame Projesi 1.264.000 49.856 
Makine Teçhizat Projesi 3.313.000 13.101 
İnşaat Projesi 250.000 -

Toplam 6.077.000 155.119 

Kütahya İli Seyitömer İlçesinde bulunan SLİ Müessesesi Müdürlüğünün 2005 yılı için 
planlanan yatırımları; 

2005 yılı ödemesi (YTL) Mayıs sonu fiili harcama 
İdame Projesi 886.000 3.500 

Makine Teçhizat Projesi 593.000 -
Toplam 1.479.000 3.500 

Yıl sonuna kadar bu yatırımların tamamlanması planlanmıştır. 

-Boru Hatları ile petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünün Bilecik-Kütahya-Uşak 
Doğal Gaz Dağıtım Hattı Projesi'nin yapımı için Müteahhit Firma ile 04.12.2001 tarihinde 
17.367.379 ABD Dolar'lık sözleşme imzalanmış ve proje kapsamında bulunan Kütahya 
Branşmanı ve Dağıtım Hatları kapsamında bulunan muhtelif sanayi tesislerine, 17.05.2002 ve 
29.09.2004 tarihleri arasında aşamalı olarak gaz arzı sağlanmıştır. 

Ayrıca Kırka-Eti Holding Doğal Gaz Dağıtım Hattı Projesi'nin yapımı için Müteahhit 
firma ile 31.03.2004 tarihinde 2.549.000 ABD Dolar'lık sözleşme imzalanmış ve 03.05.2005 
tarihinde proje bitirilmiş olup, geçici kabul çalışmaları devam etmektedir. 

Emet-Eti Holding Borik Asit Doğal Gaz Dağıtım Hattı Projesi'nin yapımı için 
16.04.2004 tarihinde Müteahhit firma ile 2.124.800 ABD Dolar'lık sözleşme imzalanmış ve 
söz konusu tesislere de Ağustos ayı içerisinde gaz arzı sağlanacaktır. 

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Kütahya İlinde yer alan yatınmların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-4'de 

verilmiştir. 
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Ek- 1 ( 2 Tablo ) - DSİ KÜTAHYA İÜ 2005 YILI YATIRIMLARI 

PROJE NO 

1991A010110 

1977 A010320 

PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ (1) 

Altıntaş l.merhale 

KÜÇÜK SU İSLERİ 

A • TAŞKIN KORUMA 

1 - Külahya-merkez Koçak köyü 

2 - Kütahya-Allıntaş Alıncık köyü 

3 - Kütahya-Gediz(Eski Gediz) 

4 - Kütahya-Şaphane üçe merkezi 

5 - Külahya-Hisarcık Dereköy Ömerler 
deresi 

6 • Kütahya - Aslanapa Ortaca köyü ve 
arazisi 

7 - Kütahya-Tavşanlı Beyköy ve Dedeler 

köy.Örencik ve Ilgın deresi 

8 • Kütahya - Emel Yeniceköy ve arazisi 

9 - Kütahya-Simav Yeniköy beldesi 

B -TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 

1 - Kütahya-Simav Örenii Savcılar Güney 
köyü 

2 - Kütahya-Merkez Böcü. Şembel ve 
Kapan dereleri 

D - YERUSTUSUYU SULAMALARI 

t - Külahya-Gcdiz Gümele gölelı sulaması 

Kütahya-Gediz Gümele göteti sulaması 
l.f. 

KARAKTERİSTİK 

Depolama 73,5 hm3 
Sulama 12034 ha 

Taşkın 1 kûy 

Taşkın 40 ha 

1 köy 
Taşkın 1 mah. 

Taşkın 1 mah. 

Taşkın 20 ha 

1 mah. 
Taşkın 9 ha 

1 köy 
Taşkın 28.2 ha 

1 mah. 
Taşkın 30 ha 

1 köy 
Taşkın 22 ha 

1 mah. 

Taşkın 454 ha 

3 köy 
Taşkın 4 mah. 

Sulama 827 ha 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1991 - 2009 

1997 - 2006 

1997 - 2006 

1997 - 2006 

2002- 2006 

2002 - 2005 

2004 - 2006 

2002- 2006 

2002- 2006 

2005 - 2007 

2004 - 2006 

2005 - 2006 

2002 - 2006 

PROJE 
TUTARI 

109 057 574 

87 590 000 

87 590 000 

21 467 574 

2 491 550 

152 000 

168 000 

391050 

477 500 

235 000 

200000 

207 000 

258 000 

403 000 

320000 

100 000 

220 000 

4179 304 

1 354 590 

2 824 714 

2004 YIU 
SONU 

HARCAMA 
10 510 506 

8 052 000 

8052 000 

2 458 506 

336 051 

12000 

8000 

65 050 

120 000 

105000 

1 

26 000 

% 1 847 735 

1 039 439 

808 296 

2005 YILI 
HARCAMASI 

321 556 

321 556 

321 556 



PROJE NO PROJE ADI 

E-ALÇAK BARAJ (GÖLETLER) 

1 - Kütahya-Merkez Pullar göleti sulaması 
Külahya-Merkez Pullar göieti sulaması 
U. 

2 • Kütahya Tavşanlı Çukurköy göteli ve 
sulaması 

İL TOPLAMI 

DSİ KÜTAHYA ILI 2005 YIU YATIRIMLARI 

KARAKTERİSTİK 

• 

Sulama 111 ha 

Depolama 0,83 hm3 

Sulama 183 ha 

Depolama : 74,33 hm3 
Sulama : 13155 ha 
Taşkın 603 ha 

9 malı. 
7 köy 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

2004 - 2005 

2005 - 2007 

PROJE I 2004YIU I «"""' 
TUTARI 

14476720 

338724 
137996 

14000000 

109057574 

uı^üüüı ı HARCAMASI HARCAMA | 
274720 

225545 
49175 

10510506 321556 

Not: 1 • Büyük su işi projeleri 2005 yılı fiyatlarına göredir. 



TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A . S . GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ek- 2' 

TABLO 
İÜ 
YIU 
DÖNEMİ 

PROJE 
NUMARASI 

04.O.03.0170 

TOPLAM 

1 
•KÜTAHYA 
:2005 
: 1 

PROJENİN ADI 

Afyon 2 -AlUnta? EIH. 
(MwcutHıtY«İM) 
(TTFO) 

İLLER 
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU 

KARAKTERİSTİK 

154kV,1272MCM,S5km 

PROJENİN 
TUTARI 

5400 

5.400 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

375 

375 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(YTL) 

0 

FİZ.GERÇ. 
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ETİ MADEN İSLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
EK- 4 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜ 

KÜTAHYA İLİ 
2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 

<^Ât 

KURULUŞ/PROJE ADI 

EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

JÇEŞİTLİ ETÜDLER 

1 Atık Barajı Kapasite Arttırılması 

I Y E N İ PROJELER 

(Tamamlama Projesi 

Bilgisayar Sistemleri 

MAKİNE TEÇHİZAT PROJELERİ TOPUMI 

1 Adet Ürün Eleği 

İNŞAAT İŞLER] TOPLAMI 

Prefabrik Kantar Binası 

İçme-Kullanma Suyu Temini 

Espey Pompa İstasyonu Binası 

jiDAME YENİLEME PROJELERİ 

YERİ 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

KÜTAHYA/Emet 

BAŞLAMA 

BİTİŞ 

TARİHİ 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2008 

2005-2005 

PROJE 

DIŞ 

1.200 

1.200 

200 

200 

1.000 
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40.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya İli nazım imar planına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6519) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

/ " Nail Kamacı 
\^ Antalya 

Milletvekili 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan ve Antalya'daki ilgili 
belediye başkanlıklarına gönderilen özelleştirme kapsamındaki Antalya Dokuma 
Fabrikası'm kapsayan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plant'nın, 3194 Sayılı İmar 
Kanunu'na ve de ilgili yönetmeliklere aykırı olduğuna ilişkin başvurular, Mimarlar 
Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası'nın Antalya Şubeleri tarafından Antalya Büyükşehir 
Belediyesi'ne, Kepez Belediyesi'ne ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
iletilmiştir. Ayrıca, bu başvurularda ifade edildiğine göre; "ÖİB'nca onaylanan 
planların, Antalya kentinin kentsel ve çevresel standartlarının yükseltilmesi 
amaçlanarak hazırlanmış mevcut planlardaki ana kullanım kararlarını ve temel plan 
stratejilerini gözardi ederek hazırlanmış olmalarından dolayı kabul edilmesi mümkün 
değildir." 

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili sivil toplum örgütlerinin de 
görüşlerini almak suretiyle hazırlatılan ve 2001 yılında onana Nazım İmar Planı 
yasal mevzuat çerçevesinde bu alanın kent içindeki bir alt merkez, kent meydanı 
ve kent parkına dönüştürülmesini öngörmekteydi. Ancak, daha önceden ÖİB 
burasını Kepez Belediyesi'ne vermiş olmasına rağmen, yeni bir planı onaylayarak 
uygulatmak istemektedir ve bu plan da yukarıda anılan sivil toplum örgütlerinin 
iddiasına göre, nazım plan stratejilerine aykırı, çevre imar planı bütünlüğünü 
bozan ve ranta dönük niteliktedir. ÖİB'nin hazırladığı plan 2001 tarihli plan ile 
karşılaştırıldığında, 

• hem daha yoğun yapılaşmayı Öngörmekte hem de kat 
sınırlandırılmasını kaldırmaktadır 

• oluşturulması öngörülen kent parkının ana yollarla olan bağlantısını 
kapatarak, bu parkın kentsel niteliğini ortadan kaldırmaktadır 

• mevcut planda (2001 tarihli Büyükşehir Belediyesi'nin planı) varolan 
ana yaya aksı ve ana yaya aksı ile bağlantılı kent meydanı 
kaldırılmıştır 
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• Antalya'nın turizme dönük gereksinimleri, konaklama tesislerinden 
çok bölgede varolan diğer konaklama tesisleri ve turizm faaliyetlerine 
destek olabilecek kültür, rekreasyon, spor, park, fuar, eğlence ve 
ticaret gibi fonksiyonları barındıran bir kentsel planlamayı şart 
koşmaktadır. Ancak, ÖİB'nin hazırlamış olduğu planda, Antalya'da 
kent içinde ve dışında otel ve kongre merkezi yapılabilecek alternatif 
alanların varolmasına rağmen, bu bölgeye otel ve kongre merkezi 
yapılması öngörülmektedir. 

Son yıllarda hızla büyüyen Antalya'nın tek merkezli olarak büyümesinin 
sıkıntıları her geçen gün artmaktadır. Bu sıkıntıların çözümü ise, kentin büyüme 
aksları da dikkate alınarak yeni alt merkezlerin planlanmasıdır. Bu bağlamda, 

1. ÖİB Kepez Belediyesi'ne devretmiş olduğu bu alana ilişkin olarak, var olan 

planı yok saymak suretiyle, yukarıda.özetlenen nedenlerden dolayı Antalya'nın 

kentsel gelişimine olumlu katkıları olmayacak olan yeni bir planı hazırlatma 

gereği neden duymuştur? 

2. ÖİB hazırladığı yeni planda ilgili yerel yönetimlerin ve de özellikle sivil 

toplum örgütlerinin görüşüne başvurmuş mudur? 

3. Kentsel planlamanın mümkün mertebe bütünsel olarak yapılması 
gerekirken, ÖİB yeni hazırladığı plana yine özelleştirme kapsamında olan 
ANTPİL'i de neden dahil etmemiştir? 

4. ÖİB mevcut plandaki ana yaya aksını ve buna bağlı olan kent meydanını 
neden plandan çıkarmıştır? 

5. Antalya'nın tam donanımlı bir alt merkeze gereksinin duyduğu gerçeği ÖİB 
tarafından neden dikkate alınmamıştır? 

6. ÖİB hazırladığı yeni planda, bu alanın kent parkı, kent meydanı ve bir alt 
merkez olma özelliğinin temel dayanağı olacak olan etrafındaki bulvarlarla olan 
bağlantılarını neden kesmiştir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ ĞttU - 8 ' V* ** <f././3:/2005 
(300) (317) 

KONU : II6519 Esas Numaralı 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜKÜ MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gen. Müd. 16.06.2005 tarihli ve 02.0.KKG.0.12/ 
106-451-1/2867 sayılı yazısı. 

b)TBMM Başkanlığının 13.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6519-11645/34422 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 7/6519 esas numaralı yazılı 
soru önergesi hakkında yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerden; 

Antalya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 02.08.2001 gün ve 104 sayılı kararı ile 
Kent parkı, ticaret merkezi, sağlık tesisi, orta öğretim tesisi, dini tesis, spor tesisi ve otopark" 
olarak planlanan parseller hakkında yetkisi dışında bulunan alana plan karan getirildiği 
gerekçesi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından dava açıldığı ve 1. İdare 
Mahkemesinin 2003/1164 E, 2004/1664 K sayılı karan ile davacıya ait parseller yönünden 
planın iptaline karar verildiği, 

4046 sayılı Kanunun 41. maddesi kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
31.01.2005 tarih ve 2005/07 sayılı karan ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bahse konu 
alanın nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin onandığı, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan yeni planla ilgili olarak Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi'den görüş sorulduğu, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan planda öncelikle pamuklu dokuma 
alanının planlandığı, Antpil alanının da revize edildiği, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan plan ile, mevcut plandaki ana yaya aksı ve 
kent meydanının çıkartılmadığı, 

Yürürlükteki Planda bulunan kentsel ve bölgesel iş merkezi alanında kentin 
ihtiyaçlanna yönelik alışveriş merkezi, shovvroom, restorant, otel, özel hastane vb. tesislerin 
yeni plana da önerildiği, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan yeni planda, bu alanın kent parkı, kent 
meydanı ve bir alt merkez olma özelliğinin temel dayanağı olacak olan etrafındaki bulvarlara 
olan bağlantılannın kesilmediği, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AKSU 

Bakan 
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41.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, TMSF tarafından el konulan EGS Holding şirketlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/6521) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. * j /v 

Saygılarımla, O j WrJ{/ ^ 

,AAhmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

EGS Bank ve bağlı şirketlere, 4 yıl önce TMSF tarafından el konulmuştur. 
Egeli sanayici ve işadamlarından oluşan 1200 ortaklı EGS Holdinge ait ve yılda 
1 milyar dolar ihracat yapan 16 şirketin yarısı tasfiye edilmiş, geri kalanlara da 
ticaret yasağı getirilmiştir. 

Üstelik, ekspertiz raporlarında 434 milyon dolar değer biçilen şirketler ve 
özvarlıkları, TMSF tarafından değerinin çok altında satılmakta ve adeta kapanın 
elinde kalmaktadır. Örneği, İMKB ve SPK'ya 64 milyon dolar ekspertiz 
değeriyle bildirilen, İzmir EGS- Park Mavişehir alışveriş merkezi, değerinin 
dörtte bir fiyatına 17 milyon dolara satılmıştır. 

Dolayısıyla TMSF, el koyduğu EGS Holding şirketleri ve özvarlıklarını 
adeta talan ettirmektedir. Yani TMSF'nin tutumu, tahsilat değil yok etme 
sürecine dönüşmüştür. Üstelik, yılda 1 milyar dolar ihracat yapan EGS Holding 
şirketleri, arpalık konumuna getirilmiştir. 

EGS Grubu Şirketleri ve varlıklarını kurtarmak ve yeniden ekonomiye 
kazandırmak amacıyla, Egeli bir grup girişimci Deniz A.Ş.'ni kurmuşlardır. 

Deniz A.Ş. Hem EGS şirketlerini hayata geçirecek ve hem de TMSF'ye 
olan borçları ödeyecektir. 

Deniz* A.Ş.'nin teklifini değerlendirmek üzere, TMSF Başkanı ile şirket 
ortakları ve yerel yöneticilerin katıldığı, İzmir ve Denizli'de yapılan toplantılarda, 
mutabakata varılmıştır. Ancak TMSF Başkanının olumlu karşılamasına ve 
istenen tüm koşulların yerine getirilmesine karşın, aradan geçen 1 yılda, 
ilerleme sağlanamamıştır. 

1- EGS Holding şirketlerini hem ekonomiye kazandırmak ve hem de 
borçlarını ödemek isteyen Deniz AŞ.'nin, TMSF Başkanının da çok olumlu 
karşıladığı teklifi neden sürüncemede bırakılıyor? 

Z- Bir kısmı zaten tasfiye edilen EGS Holding şirketlerinin, geri kalanları 
da mı tasfiye edilecek? 

3- TMSF' nin EGS Holding şirketlerinin talan edilmesine yol açan bu 
olumsuz tutumunun, ülke ve bölge ekonomisine vereceği zararlar 
düşünülmüyor mu? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/O X - a ^ 3 » jj /<#/2005 

Konu : 7/6521-11703 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :a) 13/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6521-11703/34480 
sayılı yazınız. 

b)Başbakanlığm 16/06/2005 tarih veB.02.0.KKG.0.12/106-451-3/2855 sayılı yazısı. 

îzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılmak 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu ve Sayın Başbakan tarafından da 
Bakanlığımızca cevaplandırılması uygun görülen 7/6521-11703 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabına ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 08/07/2005 tarih ve TMSF.BHI.223/28136 
sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-TMSF'nun 08/07/2005 tarih ve 223-28136 sayılı yazısı.. 

T A S A R R U F M E V D U A T I SIGORTA F O N U 

SAYI : T M S F . B H I . 2 2 3 / ^ 1 3 6 08/07/2005 

K O N U : Soru önerges i 

D E V L E T BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 16/06/2005 B.02.0.001./2240 sayılı yazınız 

izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Başbakanlık Makamı 'n ın yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği ve 28/06/2005 tarih, 1739 sayılı Başkanlık Evrak Akış Fişi 
ile tarafımıza iletilen soru önergesindeki hususlara ilişkin kurumumuzun görüşleri 
aşağıdadır: 

EGS Bank A.Ş, yönetim ve denetimi Bankalar Kanunu 'nun 14. maddesinin 3. 
ve 4. fıkraları kapsamında, B D D K ' n m 09/07/2001 tarih, 384 sayılı kararı ile Fon 'a 
devredilmiş olup, yine B D D K ' n m 26/12/2001 tarih, 562 sayılı Kurul karan ile tüm aktif 
ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. ile birleştirilmiştir. 
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Fon alacaklarının tahsilinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla, 

17/05/2002 tarih, 326 sayılı Fon Kurulu Karan uyarınca; 
- EGS Holding A.Ş., 

EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. , 
EGS Ege Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. , 
EGS Finansal Kiralama A.Ş., 

24/06/2002 tarih, 418 sayılı Fon Kurulu Kararı uyarınca da; 
Ipekyolu Vadisi Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. , 

- DENSER Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. , 
EGS Egeser Giyim Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. , 

- EGS Sigorta A.Ş. 

olmak üzere toplam 8 firmanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve 
denetimleri Fon tarafından devralınmıştır. 

Bu şirketlerden sadece EGS Ege Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. iflas etmiş 
olup, Ege Giyim Sanayicileri Sigorta A.Ş. ise tasfiye halindedir. Diğer şirketler 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Şirketlerin malvarlıklarına ilişkin ekspertiz raporları büyük farklılıklar 
göstermekte olup, örnek verilen EGS Park Mavişehir için tespit edilen ekspertiz tutarları 
17.371.000 U S D ile 61.644.000 U S D arasında değişmektedir. Bununla birlikte sözü 
edilen satış işlemi TMSF 'n in yönetim ve denetimi altındaki EGS Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. 'nin kredi alacaklısı olan T. İş Bankası A.Ş. tarafından icraen 
gerçekleştirilmiş olup, toplam satış tutarı 2S.360.000 USD civarındadır. 

Ancak, söz konusu satışın iptali amacıyla EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş . tarafından açılan "ihalenin feshi" davası şirket aleyhine sonuçlanmış olup, Yargıtay 
nezdinde temyiz edilmiştir. 

EGS Grubu eski ortak ve yöneticilerinin bir kısmı tarafından oluşturulan Deniz 
A.Ş . yaptığı teklifle, EGS Holding A.Ş. , EGS Finansal Kiralama A.Ş. , EGESER Giyim 
Sanayi îç ve Dış Ticaret A.Ş., DENSER Denizli Serbest Bölge İşleticiliği A.Ş. ve 
Ipekyolu Vadisi Serbest Bölge İşleticiliği A.Ş.'nin yönetimlerine, Deniz A.Ş. 'nin 
belirleyeceği kişilerin Fon Kurulu tarafından Bankalar Kanunu 'nun 15/7-a maddesi 
kapsamında atanarak, yaratacakları faaliyet karı ile EGS Grubu borçlarının kısmen 
ödenmesi önerisini getirmiştir. 

Söz konusu teklifle, 15 yıllık bir süreçte toplam yaklaşık 100 Milyon USD' l ik 
bir gelir yaratarak, bunun yarısını firmaların Fona olan borçlarına mahsuben ödemeyi 
önermektedirler. Buna karşılık, tüm Deniz A.Ş. katılımcıları hakkında açılan hukuk 
davalarının durdurulmasını talep etmektedirler. 

Konu ile ilgili olarak Fona sunulan teklif halen değerlendirme aşamasında olup 
konunun hukuki boyutları irdelenmektedir. Özellikle, Fonun aleyhinde hukuk davaları 
açtığı kişilerin Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi kapsamında yönetici veya denetçi 
olarak atanmasının sonuçları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Deniz A.Ş. Ortaklarının Fon 
alacağım ödeme konusunda herhangi bir taahhüt vermek istememeleri de, projenin 
önündeki engellerden biri olarak görünmektedir. Fon, bütün bu engellere rağmen kamu 
alacağının tahsili ve özellikle halka açık şirketlerin mali durumlarının düzeltilerek iş bu 
şirketlerin ekonomiye kazandırılması ve hisse senetlerinin tekrar işlem görmesinin 
sağlanması açısından projeye bakmaktadır. 

T M S F yasaların kendisine yüklediği görev ve yetkilerin bilincinde olarak, Fon ' a 
devredilen bankaların kamuya maliyetini en aza indirme çabalarını sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTl 
Başkan 
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42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, kara mayınlarının temizlenmesi çalış
malarına ve mayından zarar gören vatandaşlarımıza ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/6525) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

*-— "> t1tA1 v -
Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

"Ottavva Sözleşmesi" olarak da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, 
Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların imhası ile 
İlgili Sözleşme", ye Türkiye 2003 yılında taraf oldu. Sözleşme Türkiye açısından 1 
Mart 2004'de yürürlüğe girdi. Sözleşme, taraf devletlere, stoklarındaki mayınların dört 
yıl, döşenmiş mayınların da en geç on yıl içerisinde sökülerek imha edilmesi 
yükümlülüğünü getirmektedir. 

1- Sözleşmeye taraf olduğumuz tarihten itibaren kara mayınlarının 
temizlenmesi ve mayın stoklarının yok edilmesi konusunda ne gibi 
çalışmalar yapılmıştır ? 

2- Son 10 yılda mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybeden ve sakat 
kalan vatandaşlarımızın sayısı ne kadardır ? 

3- Bir mayını temizlemenin maliyetinin yaklaşık 500-1000 $ olduğu 
bilinmektedir. Türkiye' nin mayın kaplı alanlarındaki mayınların 
temizlenmesi için ne kadar bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır? Bu 
kaynak nasıl sağlanacaktır? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7040-CS {^{{C>b\ 2 3 TEMMUZ 2005 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 13 HAZİRAN 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0. 
10.00.02-7/6525-11726/34509 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 16 HAZİRAN 2005 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-451-7/2866 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi 
(a) üzerine ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen 7/6525 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

.Vecdi GÖNÜL 
Jil l î Savunma Bakanı 

EKİ : 
(Soru önergesinin Cevabı) 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN TARAFINDAN VERİLEN 
7/6525 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Suriye sınırında döşeli Anti Personel Kara Mayınları (APKM)'nın temizlenmesi 
çalışmaları Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. İç Güvenlik Harekât Bölgesindeki 
APKM'nın temizleme faaliyeti ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülmektedir. 
Stoklanmış APKM'nın tahribinin, 2006 yılında tamamlanması planlanan Mühimmat Fek-
Fesih Tesisinde yapılması planlanmıştır. 

2. Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden mayın nedeniyle, 280 personel şehit olmuş, 775 
personel sakat kalmış, 807 personel ise yaralanmıştır. 

3. Yapılan araştırmalar neticesinde, söz konusu mayınlı arazilerin 1950'li yıllardan beri 
işlenmemiş olması, dünya organik tarım ürünleri pazarında ülkemizin olması gerektiği 
şekilde pazar payına sahip olmaması ve uygulanan maliye politikası gereği mayın 
temizleme işinin bütçeden ödenek aktarılması suretiyle yapılmasının ekonomik dengeler 
üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler göz önünde bulundurulmuş olup, söz konusu faaliyet 
için bütçeden herhangi bir kaynak aktarılmadan mayınlı alanların temizlenmesi karşılığı, 
yüklenici firmaya organik tarım faaliyetlerinde kullandırılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

3̂̂  
(JM.Vecdi GÖNÜL/ 
^"Millî Savunma Bakanı 

43.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hükümetin özelleştirme stratejisine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6526) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Yayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

^ »Vto. 
Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

İktidara geldiğinizde özelleştirme kapsamındaki kuruluşların gözden geçirilerek 
yeni bir özelleştirme stratejisi ve takvimi belirleneceği açıklanmıştı. 

1 - Hükümetiniz döneminde özelleştirme stratejisinin ana hatları nasıl 
oluşturulmuş ve bu amaçla ne gibi çalışmalar yapılmıştır ? 

2- özelleştirme sonucunda sermayenin tabana yayılması mı yoksa 
özelleştirilecek kuruluşların yabancı şirketlere satışı mı 
öngörülmüştür ? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2 2 leOEDUZ 2 0 0 5 

S A Y I : B.02.I .ÖlB.0.<W00.00/ 0 C 2 1 
K O N U : 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 I 

Denizli Milletvekili Ümmet K A N D O Ğ A N tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/6S26 esas sayılı yazılı so ru ö n e r g e s i n d e yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur : 

İktidara geldiğinizde özelleştirme kapsamındaki kuruluşların gözden geçirilerek yeni 
bir Özelleştirme stratejisi ve takvimi belirleneceği açıklanmıştı. 

SORU 1- Hükümetiniz döneminde özelleştirme stratejisinin ana hatları nasıl 
oluşturulmuş ve bu amaçla ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP 1- Bilindiği üzere 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleşt irme ile devletin 
ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi hedeflenirken, rekabete dayalı piyasa 
ekonomis in in oluşturulması , devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azalt ı lması , 
se rmaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırı lması , bu yolla elde 
edilecek kaynakların altyapı yatırımlarına kanalize edilebilmesi amaçlanmışt ır . 

SORU 2- özelleştirme sonucunda sermayenin tabana yayılması mı yoksa özelleştirilecek 
kuruluşların yabancı şirketlere satışı mı öngörülmüştür? 

CEVAP 2- öze l leş t i rme uygulamaları ile, mali piyasalara ve sermaye piyasalarına 
yönelmeyen yerli ve yabancı tasarrufların verimli ve üretken yatır ımlara yönlendiri lmesi 
amaçlanmaktadır . 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. ^ ^ ^ s ^ ^ 

Kttrnal U N A K I T A N 
JT M a l i y e B a k a n ı 

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Hasankeyfi kurtarma çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6527) 

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 
S n . B a ş k a n l ı ğ ı n a 

A ş a ğ ı d a s u n u l a n s o r u l a r ı m ı n , A n a y a s a ' n ı n 9 8 . v e T . B . M . M . İç tüzüğU'nUn 9 6 . vd . 
m a d d e l e r i n e göre B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E r d o ğ a n taraf ından yaz ı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ın ı a r z e d e r i m . 

Saygı la r ımla . . 

0 1 . 0 6 . 2 0 0 5 
F e r i d u n F . B A L O Ğ L Ü 

A n t a l y a Mi l le tveki l i 

/ 

1- 3 Kasım 2002 genel seçim kampanyanız kapsamında Batman'da 
yaptığınız konuşmanızdaki "Hasankeyfi sular altında bırakmayacağınız"a 
ilişkin vaadinizi tutacak mısınız? 

- 2 5 6 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £T T < - Q 
Konu : ^ ~> -> ^ 

J2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M B a ş ı n ı n , 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/6527-11766/34606 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 16.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-451-9/2857 sayılı 
yazısı. 

c) Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.07.2005 tarih ve 16APK0201 ARGE-940-
106891 sayılı yazısı. 

d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15.07.2005 tarih ve B.15.0.APK.0.23-
300-1095-10090 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlOgflnde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/6527 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
EKLER: İlgi ( c) yazı ve eki Devlet Bakanı ve 

İlgi (d) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940 jo(o88\ ^ ' 7' 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İlgi: 21/06/2005 tarihli ve 4430 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/6527-
11766 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
1-Cevap 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 7/6527-11766 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 3 Kasım 2002 genel seçim kampanyanız kapsamında Batman'da yaptığınız 
konuşmanızdaki "Hasankeyfi sular altında bırakmayacağınız"a ilişkin vaadinizi tutacak 
mısınız? 

CEVAP 1: Batman ili, Hasankeyf ilçesine bağlı Hasankeyf örenyeri çok eski çağlardan 
günümüze kadar çeşitli uygarlıkların izlerini bünyesinde toplayan bir yerleşim merkezidir. 
Hasankeyf daha önceleri Roma ve Bizans dönemlerinde küçük bir kent kişiliği yansıtmasına 
karşın, gelişmesi Artuklularla başlamıştır. Artuklulardan sonra Eyyubilerin eline geçen şehir, 
1260'da Moğol istilası ile tahrip edilmiş, ancak 15.yüzyıl boyunca devam eden Akkoyunlular 
egemenliğinde yeniden canlanmıştır. 

Çok geniş bir alana yayılmış olan Hasankeyf kalıntıları, kale, camiler, saray ve diğer 
mimari örneklerini içermekte ve şehrin ortaçağdaki önemini kanıtlamaktadır. Kalede yer alan 
Ulu Camii, aşağı şehirdeki Koç, Süleyman ve Rızk Camileri; plan kuruluş özellikleri açısından 
dikkat çekici yapılardır. Özellikle Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer alan ve bir Akkoyunlu 
eseri olan Zeynel Bey Türbesi, sırlı tuğla ve çini mozaik dekorasyonu, soğan kubbesi ile çağdaş, 
Timur eserlerine paralellik göstermektedir. 

Yukarıda belirtilen özellikleri ile Hasankeyf, ortaçağ Türk şehir dokusu hakkında önemli 
ipuçları vermektedir. Ancak, Güney Doğu Anadolu Projesi çerçevesi içinde yapılacak olan Ilısu 
Barajı'nın, Hasankeyfi sular altında bırakacak olması burada kazı çalışmalarının başlamasına 
neden olmuştur. 

Batman ili, Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Ilısu Barajı'nın etkilenme alanı içinde yer 
alan Hasankeyf örenyerinde, Mardin Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Prof. Dr. M. oluş Arık 
sorumluluğundaki bir ekibin katılımıyla 1986 yılında kazılara başlanmıştır. 1992 yılında ara 
verilen çalışmalara, 1998 yılından itibaren yeniden devam edilmiştir. 

1991 yılında, Bakanlığım GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Hasankeyf projesi 
Başkanı Prof. Dr. M. Oluş Arık arasında Hasankeyf te yapılacak kurtarma ve belgeleme 
çalışmalarına ilişkin bir protokol imzalanmıştır. 

Bu çalışmalar ile "aşağı şehir" deki konut bölgesi, Koç Camii doğusunda bir han, bir 
çarşı, bir dergah, bir zaviye, bir medrese, seramik fırını, Zeynel Bey Türbesi civarında han ve 
medrese kalıntılarını içeren alan ortaya çıkarılmıştır. 

örenyerindeki hasar ve bozulmaların saptanması ve bunların geçici koruma önlemlerinin 
uygulanması ile muhtemel nakil projeleri için hazırlık çalışmaları da yapılmaktadır. 

2002 yılında Hasankeyf yukarı şehir'de alan yönetimine hazırlık amacıyla yapılacak 
belgeleme çalışmalarının; herhangi bir kazı ve araştırma yapılmaksızın ve Prof. Dr. M. Oluş 
Arık'ın görüşleri de alınmak kaydıyla, Mardin Müze MüdürlüğüVJBaşkanlığında Taçdam 
tarafından oluşturulan bir ekiple yürütülmesi için izin verilmiştir. 
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1986 ile 2 0 0 3 yılların arasında bölgedeki önemli anıtsal yapılar üzerinde çalışmalar 
sürdürülmüştür. Bu anıtsal eserler arasında El-Rızk Camii, Sultan Süleyman Camii, Kızlar 
Camii, D o ğ u Surları, Zeynel B e y Türbesi(2004 çalışmalarında burasının aslında bir külliye 
olduğu ortaya çıkarılmıştır), İmam Abdullah Türbesi, köprü kalıntıları, Koç Camii, Büyük Saray, 
Küçük Saray, Ulu Camii v e Orta Kapı sayılabilir. 

Bölgenin özel durumu göz önüne alınarak, Hasankeyf kazıları, 02 .06 .2004 gün ve 
2004 /7429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam'a verilmiştir. 

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Başkanlığındaki bir ekip tarafından Hasankeyf 
örenyeri'nde 2 0 0 4 yılı kazı çalışmaları Zeynelbey Külliyesi , Salahiye Yapıları ve Yamaç 
Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir. 

2005 yılında da söz konusu kazı, restorasyon, belgeleme, temizlik ve düzenleme 
çalışmaları; Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Başkanlığındaki geniş katılımlı bilimsel bir ekiple, 
Bakanlığım, DSİ Genel Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın fınans 
desteği ile gerçekleştirilecektir. Bu amaçla 2005 yılı kazı çalışmalarının başlatılması için gerekli 
izin 25 .05 .2005 tarihinde verilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce Ilısu Baraj gölü alanında kalacak olan bölgede yürütülen kazı 
çalışmaları için ayrılan toplam 800.000 YTL ödeneğin 378 .100 YTL. lik kısmı Hasankeyf 
Kazıları için ayrılmış olup bu ödenek Hasankeyf Mal Müdürlüğü'ne kazı Başkanlığınca 
kullanılmak üzere aktarılmıştır. Ayrıca GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 
Hasankeyfde 2005 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar için ayrılan 1.014.000 Y T L ödeneğin 
aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığım, Sayın Başbakan'ın konuya ilişkin açıklaması yönünde v e 2 8 6 3 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan yönetmelikler 
çerçevesinde Hasankeyf'deki bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. 

T.C. 
ENERJİ VE TABÎİ K A Y N A K L A R B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say, :B..5.0^APK 0.23-300-to?_T f | 'S TEMMUZ 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ' w 

|Cc£>o 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 

(Say ın M e h m e t Ati Ş A H İ N ) 
İLGİ : a> T . B . M . M . Başkanl ığ ı 'n ın 13.06.2005 tarih ve K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . C İ N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 

02 - 7/6527-1 1766/34606 sayılı yazınız . 
b) Başbakan l ık K A N . K A R . Gn. Md.ni in 16.06.2005 tarih ve B . 0 2 . 0 . K K G . O I 2 / I 0 6 - 4 5 I 

9 /2857 sayıl ı yazıs ı . 
e) Devle t Bakan ı ve Başbakan Yardımcı l ığ ın ın 21 .06 .2005 tarih ve B .02 .0 .002 /4430 

sayıl ı yaz ı s ı . 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. B A L O G L U ' n u n Sayın Başbakanımıza tevcih clıiıji 
Sayın Başbakanımızın da tarafınızdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/6527 esas no.lu \ ; ı / ı i : 
soru önergesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler cloyrıılıIISIÜ-.! . 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir . 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

E K L E R : 
1 - Ö n e r g e C e v a b ı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/6527) 

Soru ; 
3 Kasını 2002 genel seçim kampanyanız kapsamında Batman'da yaptığınız 

konuşmanızdaki "Hasankeyfi sular altında bırakınayacağınız"a ilişkin vaadinizi tutacak 
mısınız? 

Cevap : 
Bilindiği üzere DSİ Genel Müdürlüğü ülkemiz tarihi eserlerine çok büyük önem 

vermekte olup geliştirdiği projelerden etkilenmesi muhtemel tarihi ve kültürel eserlerin 
kurtarılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına her türlü mali ve teknik desteği 
sağlamaktadır. Yıllardır süregelen bu tür çalışmalardan biri de Ilısu baraj gölü ve etki 
alanında 1CJ9X yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde başlatılan projedir. Bu proje 
ile 1992 yılında Malta*da; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerce imzalanan "Avrupa 
Arkeolojik Kültür Mirasını Koruma Sözleşmesi" hükümlerinde yer alan bütünleşik koruma 
yaklaşımına göre. kanuı yararı bulunan büyük projelerin uygulanmasında belgeleyerek 
koruma ilkesi göz Önüne alınmış bulunmaktadır. Bu projede DSİ Genel Müdürlüğü 
Hasankeyf e büyük öncelik vermekte olup Hasankcyfteki kazıların daha etkin ve hızlı bir 
şekilde yürütülebilmesi amacıyla verebileceği her türlü mali ve teknik desteği sağlamaya 
çalışmakladır. 

Ilısu Barajı gölünden etkilenecek Ilasankeyf ve diğer tarihi öneme haiz alanlardaki 
kazı çalışmaları. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün finansal desteği ile. konunun uzmanı 
olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar ile, 

Arkeolojik mirasın yerinde korunabileceklerin yerinde korunması 

Taşınabileceklerin uygun başka alanlara taşınması 

Taşınamayanların ise belgelenerek bunlara yönelik bilgilerin gelecek nesillere ve 
dünyaya aktarılması planlanmaktadır. 

Esasen Sayın Başbakanımız tarafından verilen talimat gereği DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından Ilasankeyf teki eserlerin restorasyonu çok özel olarak ele alınmaktadır. Arkeolojik 
çalışmalar neticesinde, uzmanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Önerileri doğrultusunda 
taşınabilecek eserler ile kazılar sonucu ortaya çıkarılacak diğer eserleri sergilemek üzere 
Hasankeyf yakınlarında tarihi bir park alanı oluşturulması planlanmaktadır. Gayemiz 
Türkiye'nin gururu olabilecek büyük bir barajı ülkemize kazandırırken, tarihi değeri olan w 
çok büyük önem verdiğimiz Hasankeyf ilçemizin tarihi özelliğe sahip turistik bir ilçe olarak 
varlığını sürdürmesini sağlamaktır. 
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45.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE'nin, çimento ve hazır beton sektörüne ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6569) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki somlarımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN ta rafından y azılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. I \ 

^sssÖenizl; İS': Iprfekîk 

Çimento ve Hazır Beton Üreticileri ile ilgili olarak; 

Soru-1- Çimento ve Hazır Beton Sektörünü düzenleyen ve deneîk\ n; bir kıırısnı 
yada kuruluş var mı? 

Soru-2- Çimento ve Hazır Beton Sektöründe faali)et gösteren şiri < ti in lokı! 
yada bölgesel kartel oluşturdukları ve fiyat tekeli oluşturdukları iddins: Üô ru mudur? 

Soru-3- Rekabet Kurumunun lokal yada bölgesel kartel oluştuıdı I h IM ve i'ni.r. 
tekeli oluşturdukları iddiasıyla ceza verdiği doğru mudi'r? 

Soru-4- Çimento ve Hazır Beton Sektörün de faaliyet gösteren :.ir i •. ti. 11, R îkabet 
Kurumunun ceza vermesine rağmen fiyat arttırmaya yadu yüksek fiy^: sr.;• jlana> a 
devam ettikleri doğru mudur? 

Soru-5- Ege ve Antalya Bölgelerimle faaliyet «ösri'-e-1 saç çime v-. ::)v.\: •r'> 

Bu şirketlerin isimleri nelerdir ve sahipleri kimlerdir? 

•v>rıı-<ı- Bu şirketlerin bi"yM(ia birk-ac.s*:;-nj;!\'e gı-.'.b ••••UP r-;-.-; ; • • • , ; . : . 
pazarda bölgesel tekel uyguladıkları doğru mudur? 

Soru-7- Son yıllarda bazı şirketlerin enflasyon ora,ııu;n üzerint.e :r Ü • artı*.» 
uyguladığı doğru mudur? Eğer doğru ise, bu davranış hükümetin enflı: \•*:••>. noii*ü; ajıria 
ve kamu yararına ters düşmüyor nuı? 

Soru-S- Eskişehir de TMSF'nin elinde bulunan çime;! :Û fabrikası 1.Î ,tvreat 
bulunan çimentofabrikalarınims r̂ V ?-~y.-:...-.,,-,. *-.... ...ı.•...-... 
.....-• -.'.iğru ı>v ou i.*. :.:;*iü.i:a <;J... . 

Soru-9- Çimento yada Hazır Beton Sektörünün bu fiyat polit.ikusıiJe-kamu 
ihalelerinde çok etkili olduğu, bayındırlık birim fiyatla^m yüksek tuıtu! .r.-ljru 
mudur? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B 14.0.BHİqi-V2-':?> 0^ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

<y>P 1 2 TEM 2005 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ I 'NA 

İLGİ: 13.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6569-11636 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE'nin," çimento ve hazır beton üreticilerine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6569) esas nolu yazılı soru önergesine 
ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AM COŞKUNA 
EK: önerge cevabı Sanayi ve Ticaret Bakanı 

D E N İ Z L İ MİLLETVEKİLİ SAYIN M E H M E T Y Ü K S E K T E P E ' N İ N 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P L A R I M I Z 

1-Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin korunması görevini yerine 
getirirken, çimento ve hazır beton pazarlarını da denetlemektedir. 

2-Çimcnto ve hazır beton üreticisi teşebbüslerin fiyat tespiti, pazar paylaşımı gibi rekabet 
ihlallerini gerçekleştirdikleri Rekabet Kurulu 'nun aşağıdaki kararları ile tespit edilmiştir: 

- Ege Bölgesi çimento üreticileri hakkındaki 17.06.1999 tarih ve 99-30/276-166 
sayılı karar, 
Marmara, iç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri çimento üreticileri hakkındaki 
01.02.2002 tarih ve 02-06/51-24 sayılı karar, 

- Ege Bölgesi çimento üreticileri hakkındaki 02.12.2004 tarih ve 04-77/1108-277 
sayılı karar, 

- Ege Bölgesi hazır beton üreticileri hakkındaki 02.12.2004 tarih ve 04-77/1109-
278 sayılı karar, 
Antalya Bölgesi çimento üreticileri hakkındaki 13.01.2004 tarih ve 05-05/42-17 
sayılı karar. 

Ayrıca, Rekabet Kurulu 'nun 24.3.2005 tarih ve 05-18/197-M sayılı kararı ile 
Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri çimento ve hazır beton 
üreticileri hakkında açılan 5 adet soruşturma; Ege Bölgesi çimento ve hazır beton 
üreticileri hakkında ise 2 adet önaraştırma devam etmektedir. 
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3-Çimento ve hazır beton sektörleriyle ilgili olarak bugüne kadar on ayrı soruşturma 
açılmıştır. Bunlardan beşi tamamlanmış, beşi ise halen devam etmektedir. Tamamlanan 
soruşturmalardan birinin idari yargı süreci tamamlanmış, diğerlerinin Danıştay'daki idari 
yargı süreçleri ise devam etmektedir. Rekabet Kurulu tarafından sektöre esastan verilen 
para cezalarının toplamı 29.2 milyon YTL.'dir. Ancak bu cezalar, idari yargı süreçleri 
sonuçlanmadığından, henüz tahsil edilebilir duruma gelmemiştir. 

4-Iç Anadolu, Marmara, Akdeniz bölgelerindeki çimento üreticilerine yönelik rekabet 
soruşturmaları 2002 yılında sona ermesine rağmen, aynı sebeplerle 24.03.2005 tarihinde 
söz konusu bölgelerdeki çimento üreticileri hakkında tekrar rekabet soruşturması 
başlatılmıştır. Benzer şekilde Ege bölgesi çimento ve hazır beton üreticileri hakkında 
2004 yılında sona eren rekabet soruşturmalarının ardından, 23.05.2005 tarihinde 
önaraştırma yapılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen bölgelerden şikayetlerin yoğun şekilde 
gelmeye devam etmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, rekabet ihlallerinin devam ettiği 
söylenebilir. 

5-Ege Bölgesinde faaliyet gösteren çimento üreticileri ve sahipleri: 

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Sabancı v e C B R International 
Holdings B.V. 
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. : Izmirlioğlu ailesi, 

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. : Izmirlioğlu ailesi, 
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. : Cementir SA 
Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. : Eren Holding 

Antalya Bölgesinde faaliyet gösteren çimento üreticileri ve sahipleri: 

Göltaş - Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. : Şevket Demirel 

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. : Sabancı 

Batıçim Batı Anadolu Çimento San. ve Tic. A .Ş . : Izmirlioğlu Ailesi 

Denizli Çimento San. A.Ş. : Eren Holding 

6-Rekabet Kurumu'nun soruşturmalarına taraf olan ve rekabet ihlalleri gerçekleştirdikleri 
tespit edilen teşebbüsler ve bağlı oldukları gruplar1: 

- Set Grubu (İtalcementi SA): Trakya, Balıkesir, Afyon, Ankara 

- Vicat Grubu: Baştaş Çimento, Konya Çimento 

- Oyak Grubu: Bolu, Adana 

- Oyak-Sabancı ortaklığı: Oysa Niğde, Oysa İskenderun 

- Sabancı: Akçansa, Çimsa 

- Lafarge Grubu: Lafarge Aslan 

- Yibitaş-Lafaıge: Yozgat, Çorum, Sivas 

- Batı Grubu: Batıçim, Batısöke 

- Nuh Çimento 

- Bursa Çimento 

- Çimentaş (Cementir SA) 

- Göltaş 

- Denizli Çimento 
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7-Teşebbüslerin enflasyon yahut döviz kuru değişimine paralel olacak fiyat artırımına 
gitmeleri doğal karşılanabilecekken, rakipleriyle birlikte fiyat tespit etmeleri durumunda 
fiyat artış oranları enflasyonun üzerinde çıkmaktadır. Zira kartel üyeleri kartel yaparak 
tekelci karı elde etmektedir. Nitekim, Ege Bölgesi çimento ve hazır beton üreticileri 
hakkında yürütülen soruşturmada, çimento ve hazır beton üreticilerinin fiyatları 
incelenmiş ve; 

2002 yılının incelenen döneminde enflasyon % 2 1 , kur artışı % 23 iken, 
çimento üreticilerinin Ege Bölgesi 'nin değişik illerinde çimentoya % 57-
%130 aralığında fiyat artışları yaptıkları, 
2003 yılının incelenen döneminde ise enflasyon % 2, döviz kuru % 2 
civarında azalmışken, çimento üreticilerinin Ege Bölgesi 'nin değişik illerinde 
çimentoya % 34- % 65 aralığında fiyat artışları yaptıkları, 
Hazır betonda da benzer bir tablonun olduğu 

tespit edilmiştir. 

8-Daha önceleri Uzan Grubu 'na ait olan, şu anda TMSF 'n in elinde bulunan çimento 
fabrikaları, pazarda oldukça ucuz fiyatlarla çimento satan kuruluşlardır. Bu nedenle de 
çimento sattıkları bölgelerin fiyatlarını da aşağıya -çekmektedirler. 2004 yılında 
sonuçlandırılan Ege Bölgesi çimento üreticileri hakkındaki soruşturmada, 2003 yılında 
Uzanlara 'a ait çimento fabrikalarına el konulması ile Eskişehir ve Lalapaşa (Edirne) 'den 
ucuza gelen çimentonun sevkiyatında aksaklık yaşanması ile özellikle Edremit Körfezi 
bölgesinde çimento fiyatlarının kısa bir zamanda oldukça yükselmesinin, bölgede faaliyet 
gösteren Akçansa, Batıçim ve Çimentaş ' ın fiyat tespiti yaptığına karine teşkil ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ucuz fiyatlarla çimento satan söz konusu kuruluşların, 
faaliyet göstermedikleri bölgelerde fiyatların oldukça yüksek gerçekleştiği, faaliyet 
gösterdikleri bölgelerde ise rekabeti sağladıkları söylenebilir. 

9-Kartelin kuruluş amacında fiyatları olması gerekenden daha yüksek tutma isteği 
bulunmaktadır. Dolayısıyla fiyat tespiti ihlalinin bulunduğu bir pazarın müşterisi (kamu 
yada özel sektör), ürünü piyasada kendiliğinden oluşması gereken fiyattan daha pahalıya 
satın alacaktır. Bu durumun, fiyat tespiti yapıldığı sonucuna varılan bölgelerdeki çimento 
ve hazır betonla ilgili kamu ihalelerini de etkilediği söylenebilir. 

46.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Allianoi Antik Kentinin korunmasına yönelik çalış
malara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6581) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ^ ^ ^ ^ ^ 

»HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Bergama'nın Paşa İlıcası Mevkii'nde 1994 yılında yapılan kazılar sonucunda bulunan 
Allianoi Antik kentinin asırlar boyunca önemli bir sağlık merkezi olarak işlev gördüğü ve dünyada 
sağlarrıkalabilmiş tek Roma çağı ılıcasını barındırdığı anlaşılmıştır. Allianoi'nin halen sıcaklığı 
45-47 derece olan şifalı suyu ile sağlık, kültür ve konferans turizmine hizmet edebilecek bir 
potansiyeli olduğu belirtilmektedir. Fakat insanlığın ortak mirası olan ve İzmir 1 numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlılarını Kortuna Kurulu'nca 2001 yılında 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
belirlenen bu antik kent Kasım 2005*te su tutulması planlanan Yortanlı Barajı sularının 17 metre 
altında kalacaktır. Oysa günümüzde bu tür değerlerin korunması için Türkiye'nin de bazılarına 
taraf olduğu pek çok uluslar arası sözleşme olduğu gibi Anayasamızın 63/1. maddesi gereğince de 
bu tür yerler devletin koruması desteklemesi ve teşvik etmesi gereken bir nitelik taşımaktadır. 

Bu bağlamda; 

1. T.C Kültür ve Turizm Bakam olarak Allianoi Antik Kenti'ne sahip çıkıyor ve 
korunması için bir şey yapıyor musunuz? 
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2. Antik Kentin korunmasından yanaysanız bakanlık olarak bugüne kadar bu amaçla 
neler yaptınız? Bu konuda her hangi bir devlet kurumu bakanlığınıza karşıt tutumla 
çalışmalarınızı engelledi mi? 

3. Mayıs 2005 itibariyle kurtarma kazıları ne durumdadır? İstenilen hızda ve nitelikte 
ilerleme sağlanmakta mıdır? 

4. Tarımsal sulama amacıyla projelendirilen Bakırçay Havzası Sulama Planı içinde yer 
alan Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlan'nın bölgeye sağlayacağı ekonomik katkı ile 
Allianoi Antik Kcntt'nin korunması ve turistik olarak geliştirilmesi durumunda 
sağlanacak ekonomik getirinin bir karşılaştırması yapılmış mıdır? Yapılmadıysa DPT 
veya benzeri bir devlet kurumu aracılığıyla söz konusu karşılaştırmayı yaptırıp 
kamuoyuna açıklar mısınız? 

5. 2003, 2004, 2005 yıllarında DSİ tarafından kurtarma kazılarının zamanında 
yapılabilmesi için ayrılması gereken Ödenekler, zamanında kazı ekibine 
—işurılibihi":'.:: ^-ücüıilibih:":!: :\:\i'.:': Z^icmnc.;. ^.ıHanılamadıvso. "Cusr-l-:-:' 
nedir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE 090 ~ [Ot ? S 2 - / 3 / ^ / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

M1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nm 13/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/11636 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 7/6581-11715 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. \ 

Bilgilerinizi arz ederim. \ V\J/v 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
1- Cevap 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
7/6581-11715 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bergama'nın Paşa Ilıcası Mevkii'nde 1994 yılında yapılan kazılar sonucunda bulunan 
Allianoi Antik kentinin asırlar boyunca önemli bir sağlık merkezi olarak işlev gördüğü ve dünyada 
sağlam kalabilmiş tek Roma çağı ılıcasını barındırdığı anlaşılmıştır. Allianoi'nin halen sıcaklığı 45-
47 derece olan şifalı suyu ile sağlık, kültür ve konferans turizmine hizmet edebilecek bir potansiyeli 
olduğu belirtilmektedir. Fakat insanlığın ortak mirası olan ve îzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunca 2001 yılında 1. derece Arkeolojik S it Alanı olarak belirlenen bu 
antik kent Kasım 2005'te su tutulması planlanan Yortanlı Barajı sularının 17 metre altında kalacaktır. 
Oysa günümüzde bu tür değerlerin korunması için Türkiye'nin de bazılarına taraf olduğu pek çok 
uluslar arası sözleşme olduğu gibi Anayasamızın 63/1. maddesi gereğince de bu tür yerler devletin 
korunması desteklemesi ve teşvik etmesi gereken bir nitelik taşımaktadır. 

Bu bağlamda; 

SORU 1: T.C. Kültür ve Turizm Bakanı olarak Allianoi Antik Kenti'ne sahip çıkıyor ve 
korunması için bir şey yapıyor musunuz? 

CEVAP 1: Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının yapılmalarının gündeme gelmesi üzerine, 
Bergama Müzesi uzmanlarınca barajların yapılacakları alan incelenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı, 09/04/1983 tarihli ve A-4222 sayılı karan ile; İzmir İli, Bergama İlçesi sınırlan içinde 
yapılacak olan Yortanlı ve Çaltıkoru baraj alanlannda bulunan 

Paşa Ilıcası (Bergama, Paşa köy) 
Antik Roma köprüsü (Bergama, Paşaköy) 
Su kemeri (Bergama, Çaltıkoru Köyü, İlyas Çayı üzeri) 
Antik su sarnıcı (Bergama, Çaltıkoru Köyü) 
Su kemerleri (Bergama, Çatal Değirmen Mevkii) 
Antik Hamam (Bergama, Tumanlar Köyü) ve 
Antik Yerleşme (Bergama, Kamış Dağı, Çatalini Mevkii) tescil edilmiştir. 

Aynı kararla, Yortanlı Baraj alanında kalacağı anlaşılan Paşaköy Ilıcasındaki Roma 
Köprüsü'nün rölövesinin çıkarılarak, buna göre Bergama çevresinde uygun bir yere taşınmasının 
uygun olduğuna; ayrıca, Çaltıkoru Köyü'ndeki Su Kemeri'nin rölövesinin çıkarılarak 1/500 ölçekli 
bir pafta üzerinde yerinin belirtilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 06/01/1994 tarihli ve 4795 
sayılı kararı ile bu kez; Yortanlı Barajı ana gövdesinin kurulacağı dere yatağının kuzeydoğusunda 
bulunan Hisartepe'nin Antik PARTHENİON Kenti olması nedeniyle korunması gerektiğine, 
Hisartepe ile dere yatağı arasında, baraj gövdesi altında kalacak kesimde Bizans yerleşimi ve antik 
ı̂ krÖp^T"Mö«inin bulunmasından dolayı da burada ivedilikle bilimsel kazıların yapılması gerektiğine 

/ ^ a W e r m ı £ i £ \ 
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1994 yılında Bergama Müzesince başlatılan kurtarma kazıları sonucunda elde edilen verilere 
dayanarak, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 17/01/1995 tarihli ve 
5661 sayılı kararı ile; Baraj ana gövde inşaatının aciliyeti nedeniyle 1995 yılı bilimsel kazıların 
ivedilikle başlatılmasının gerekliliğine ve Antik Partheion kentinin etekleri baraj ana gövdesine yakın 
olduğundan, çalışmaların bu bölümde yoğunlaştınlmasına karar verilmiştir. 

1994 yılından itibaren Yortanlı Barajı alanında, Bergama Müzesi tarafından yürütülen 
kurtarma kazılarının 1997 yılı ve sonrasında Paşa Ilıcası Mevkii'nde yoğunlaşması neticesinde 
Allianoi Kenti'ne ait kalıntılar açığa çıkarılmaya başlanmıştır. 

İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29/03/2001 tarihli ve 
9229 sayılı kararı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Paşa Ilıcası Mevkii'inde ve Yortanlı Barajı göl alanı 
içersinde yer alan Allianoi Antik Kenti, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 

Aynı kararla, bu sınırlar içersindeki antik yerleşimin göl alanı dışına çıkarılması ve İlya 
Çayı'nın su baskınından korunması için D.S.İ. tarafından gerekli bilimsel ve teknik çalışmaların 
yapılmasına, bu konuda hazırlanacak projelerin kurula iletilmesine de karar verilmiştir. 

Bu arada, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu 06/11/2002 tarihli 
ve 11097 sayılı kararı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Yortanlı Barajı kurtarma kazıları sonucunda kazı 
ekibince tespit edilen Ahmetbeyler-Çitköy yol ayrımının hemen güney ve doğusunda kalan tepelik 
(Killik Tepe) kısımdaki nekropol alanının 1/25000 ölçekli paftada işaretlendiği şekilde II.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar vermiştir. 

Allianoi antik kentinde açığa çıkarılan kalıntıların bir şedde ile korunmasına yönelik olarak 
sunulan öneri, DSİ tarafından teknik ve maliyet açısından uygun bulunmamış ve bunun yerine 
kalıntıların üzerlerinin mil tabakası ile örtülmesinin uygun olacağı ilgili kurum tarafından 
belirtilmiştir. 

Allianoi Antik Kenti'nin korunmasına yönelik olarak en son İzmir II Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 01/06/2005 tarihli ve 968 sayılı karar alınmış ve DSİ 
ile Kazı Başkanlığınca Allianoi Antik Kenti'nin korunmasına yönelik sunulan farklı önerilerin, 
konuda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarca bilimsel olarak incelenmesinden sonra hazırlanacak 
rapor doğrultusunda konunun değerlendirileceğine karar verilmiştir. 

SORU 2 : Antik Kentin korunmasından yanaysanız bakanlık olarak bugüne kadar bu amaçla 
neler yaptınız? Bu konuda her hangi bir devlet kurumu bakanlığınıza karşıt tutumla çalışmalarınızı 
engelledi mi? 

SORU 3 : Mayıs 2005 itibariyle kurtarma kazıları ne durumdadır? İstenilen hızda ve nitelikte 
ilerleme sağlanmakta mıdır? 

CEVAP 2-3 : İzmir İli, Bergama İlçesi'nin yaklaşık 25 km. kuzeydoğusunda Çaltıkoru 
Köyü yakımnda Yortanlı Barajı'nın 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 kazıları yapılmaktadır. 1994 yılından bu yana Yortanlı 

yapılan çalışmalarda geç Bizans dönemine ait bir yerleşim ile nekropol açığa 
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1994 YILI: Kısmen Parthenion Antik Kenti eteklerine kurulacak olan baraj gövdesinin 
yapımı dikkate alınarak, gövdenin oturacağı kısımda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Alan karelajı 
yapıldıktan sonra yapımındaki öncelik nedeniyle gövdeye bitişik olan barajın batardo kısmında 
yüzey bulguları da dikkate alınarak kazı çalışmalarına başlanılmış ve belirli aralarla açılan 
sondajlarda gövde kısmına doğru ilerlemiştir. Batardo kısmındaki çalışmalar sırasında taş dizgiler ve 
bir mezar açığa çıkartılmıştır. Gövde kısmındaki çalışmalarda ise yer yer yüzeyde de izlenebilen 
mimarinin az bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Aralık 1994 tarihinde kazı çalışmalarının planlanan 
bölümü tamamlanmış, toplam 675 m2 lik alan kazılmıştır. Kazı sırasında keramik parçalar 
çıkarılmıştır. 

1995 YILI: Nisan-Aralık ayları arasında baraj gövdesinde yapılan kazılarda Geç Bizans 
Dönemi'ne ait bir yerleşim ile nekropolün bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Yapılan kazıda mimari ve 
mezarların yanı sıra keramik, stroter, cam, madeni vb. parçalar da bulunmuştur. Bu buluntular 
içerisinde toplam 10 adet eser (kase,küpe,yüzük ve benzeri gibi) envanter kaydına alınmıştır. 

1996 YILI: Barajın gövde kısmında nekropol kazısına devam edilmiştir. Eylül-Kasım ayları 
arasında yapılan kazı çalışmalarında Geç Bizans dönemine ait mezarlar açılmıştır. Yapılan 
çalışmalarla baraj gövdesindeki kazılar kısmen tamamlamıştır. Çıkan buluntular arasında çoğu 
mezar buluntusu olan (Küpe, yüzük, bilezik gibi) toplam 26 adet eser envantere kaydedilmiştir. 

1997 YILI: Haziran-Kasım ayları arasında baraj göl alanında kazı çalışmaları yapılmıştır. 
Roma döneminden Bizans dönemine kadar kronoloji veren mimari açığa çıkarılmıştır. Ayrıca 
toplam 18 mezar açılmıştır. Yaklaşık 1000 m2 alan kazılmıştır. Çıkan buluntular arasında keramik, 
cam, madeni, kemik gibi objeler vardır. Toplam 34 adet eser envantere geçirilmiştir. 

1998-1999 YILLARI: Yapılan kazılar sonucunda; doğu-batı doğrultulu yaklaşık iki yüz 
metre uzunluğunda altı metre genişliğinde bir cadde (Carda) ve ona dik gelen otuz beş metre 
uzunluğunda sekiz metre genişliğinde anıtsal başka bir cadde (Documenta) ile forum olarak 
nitelendirilen alanda kesişmektedir. Dikdörtgen forum alammn güneyini ise Anadolu'da çok az 
örneği olan ve MS II. Yüzyıla tarihlenen eksedra tipinde nympheum (Anıtsal Çeşme) 
sınırlamaktadır. Her iki caddenin de kenarlarında üstü kapalı geniş stoalar olup, kışın yağmurdan 
yazın güneşten korunmak için yapılmıştır. Stoaların arkasında ise dükkanlar ve mekanlar inşa 
edilmiştir. Doğu-Batı doğrultusundaki cadde, yaklaşık 200 metre batıda anıtsal bir geçiş yapısı ile 
son bulmaktadır. Geçiş yapısı, bugün dahi halen kullanılan köprü ile birlikte planlanmış olup Roma 
Çağı'nda inşa edilmiştir. Caddelerin daha güneydoğusunda Bizans Dönemi'ne ait oldukça büyük 
yerleşme yapısı tespit edilmiştir. Bu Bizans Çağı'nda büyük olasılıkla iç Mysia bölgesinde bugüne 
kadar saptanamamış iki piskoposluk merkezinden biri olmalıdır. Çünkü MS VI ve XI yüzyıllar 
arasında bölge çok yoğun olarak Bizans yerleşimine açılmıştır. Yerleşiminin güneydoğusundaki, 
1999 yılı kazılan sonucu ortaya çıkarılan kült yapısının (?) bugüne kadar Anadolu'da bir benzeri 
bilinmemektedir. 

Yerleşiminin içinden güneydeki antik kentlere bağlantıyı sağlayan anıtsal yollar, batısında, 
güneydoğusunda ve kuzeyindeki çok geniş nekropol alanlarında tespit edilen mezarlar ve ölü 
hedĵ eSrTİ̂ Öfta l̂olu Arkeolojisine yeni ışık tutacaktır. 
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1998-1999 yılı kazıları sonucunda Hellenistik Çağ, mimari, buluntuların yanı sıra özellikle 
MS. II yüzyıla tarihlenen ünik değerde pek çok arkeolojik eser Bizantoloji açısından son derece 
önemli konteks buluntular ele geçirilmiştir. Ayrıca kazılarda; çok sayıda heykeltıraşlık eser, metal 
eser, çanak çömlek, kandil, kemik obje, cam eser, gümüş ve bronz sikke ele geçirilerek Bergama 
Müzesi'ne kazandırılmıştır. 

2000-2002 YILLARI: 2000 yılından itibaren bu alanda sürdürülen kazılara Philip Morris 
Sabancı tarafından sponsorluk yapılmaya başlanmıştır. 

1998 yılından itibaren Paşaılıcası Mevkii'nde yapılan kazılarda açığa çıkarılan "Allianoi" 
sağlık merkezindeki çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda termal yapı, 
sütunlu ana cadde, çeşme, şarap imalathanesi, Bizans kilisesi, çift kemerli bir Roma köprüsü ortaya 
çıkarılmıştır. 

2003-2004 YILLARI: Arkeolojik kazılara Kuzey Ilıca, Sütunlu Galeri, Çeşme, Batı 
İnsulaları ve Kült Yapısı'nda devam edilmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Yortanlı Barajı'nın yapılmasının gündeme gelmesi ile birlikte 
alanda incelemeler başlatılmış ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı, 
09/04/1983 tarihli ve A-4222 sayılı karan ile baraj çevresinde tespit edilen alanlar tescil edilerek 
koruma altına alınmıştır. Diğer yandan baraj alanında 1994 yılında Bergama Müzesince kurtarma 
kazılarına başlanmış ve çalışmalar sonucu gün ışığına çıkarılan Allianoi Antik Kenti'nin bulunduğu 
alan İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29/03/2001 tarihli ve 9229 
sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alam olarak tescil edilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü ile Bakanlığım arasında 04/05/1994 tarihinde imzalanan Protokol 
doğrultusunda başlayan alandaki bilimsel kazılar, ilgili protokol çerçevesinde halen devam 
etmektedir. 

SORU 4: Tarımsal sulama amacıyla projelendirilen Bakırçay Havzası Sulama Planı içinde 
yer alan Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlan'nm bölgeye sağlayacağı ekonomik katkı ile Allianoi Antik 
Kenti'nin korunması ve turistik olarak geliştirilmesi durumunda sağlanacak ekonomik getirinin bir 
karşılaştırması yapılmış mıdır? 

CEVAP 4 : Yortanlı Barajı, Çaltıkoru Barajı ile birlikte ülkemizin en verimli tarım 
arazilerinin bulunduğu Bakırçay havzasında 18304 hektar arazinin sulanması amacıyla DSİ Genel 
Müdürlüğünce projelendirilmiştir. 

Diğer taraftan barajın sulan altında kalması muhtemel taşınmaz kültür varlıklannın 
korunması amacıyla mil tabakasıyla kapatılması hususu, kazı çalışmalanm Bergama Müzesi 
Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdüren Yrd. Doç. Dr. Ahmet YARAŞ ile Kazı Başkanı Bergama Müzesi 
Müdürlüğü'nün görüş ve önerileriyle birlikte İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklannı 
Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmiştir. Koruma Bölge Kurulunda konuya ilişkin olarak 
" Allianoi Kentine ilişkin DSİ'nin ve Kazı Başkanlığının görüşlerini içeren raporlanndaki 
korumaya yönelik farklı önerilerin bilimsel bir mesnete oturmadığı anlaşıldığından, korumaya 
yönejjks^jntemlerin bu konuda uzmanlaşmış kurum ve/veya kuruluşlarca bilimsel olarak 
m<^tJ@lve^>oluşturulacak raporun Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğünce temin 
^Urilerei^u^lubuza iletilmesine " karar verilmiştir. 

- 2 6 9 -



T.B.M.M. B:127 19 . 9.2005 0 : 2 

Bu aşamada Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden koruma önlemlerini tespit etmek üzere 
bir Bilim Kurulu oluşturulması yönünde Bakanlığım, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

SORU 5: 2003, 2004, 2005 yıllarında DSİ tarafından kurtarma kazılarının zamanında 
yapılabilmesi için ayrılması gereken ödenekler, zamanında kazı ekibine ulaştınlabilmiş ve 
kullanılabilmiş midir? Zamanında kullanılamadıysa nedenleri nedir? 

CEVAP 5 : DSİ Genel Müdürlüğünce 2005 yılı içinde barajın su tutmasının planlandığından 
önceki yıllara oranla daha fazla ödeneğe ihtiyaç duyulması söz konusu olmuştur. Bu nedenle 2005 
yılı faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Kazı Başkanlığınca 300,000.00 YTL. ödeneğe ihtiyaç 
duyulduğu tespit edilmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü'ne durum 
iletilmiştir. Bu miktarın uygun bulunduğu adı geçen Bakanlıkça bildirilmiştir. Söz konusu ödenek 
Bergama Müzesi Müdürlüğü tarafından 2005 kazılarında kullanılmak üzere Bergama Mal 
Müdürlüğü hesabına aktırılmış ve kazı çalışmaları için gerekli izin 25/05/2005 tarihinde verilmiş 
olup çalışmalarının 17/06/2005 tarihinde başlatılacağı şifaen öğrenilmiştir. 

D.S.İ. TARAFINDAN SAĞLANAN ÖDENEKLER: 

1994 YILI 

1995 YILI 

1996 YILI 

1997 YILI 

1998 YILI 

1999 YILI 

2000 YILI 

2001 YILI 

2002 YILI 

2003 YILI 

2004 YILI 

2005 YILI : 

TOPLAM 

: 300.000.000.-TL 

: 1.065.000.000.-TL 

3.100.000.000.-TL 

9.000.000.000.-TL 

25.000.000.000.-TL 

60.000.000.000.-TL 

90.000.000.000.-TL 

120.000.000.000.-TL 

130.000.000.000.-TL 

140.000.000.000.-TL 

140.000.000.000.-TL 

300.000.-YTL 

1.018.465.-YTL 
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47.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, özel hukukî statüye sahip turizm kentleri 
kurulup kurulmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6582) 

TÜRKİYE "BÜYÜK MİLLET MECLİS|-BAŞKANL1ĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

59. Hükümet iktidara geldiğinde Özel "hukuki statüye sahip turizm kentleri 
projesini hayata geçireceğini açıklamıştı. 

1- Hükümetiniz döneminde bu konuda neler yapılmıştır ? 

2- Ülkemizin hangi bölgelerinde hangi turizm kentleri kurulmuştur ? Bu 
konuda ne gibi hukuki düzenlemeler yapılmıştır ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK610AR-GE-090 fû69O0 2,(*l? I 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KARDAİ.BAŞK.'mn 14/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/11860 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 7/6582-11723 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
1-Cevap 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 7/6582-11723 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

59. Hükümet iktidara geldiğinde Özel hukuki statüye sahip turizm kentleri projesini 
hayata geçireceğini açıklamıştı. 

SORU 1: Hükümetiniz döneminde bu konuda neler yapılmıştır? 

SORU 2 : Ülkemizin hangi bölgelerinde hangi turizm kentleri kurulmuştur? Bu 
konuda ne gibi hukuki düzenlemeler yapılmıştır? 

CEVAP 1-2 : Bilindiği üzere, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ve 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 
Bakanlığımız, hükümetin acil eylem planında da yer verilen "Turizm Kentlerinin hayata 
geçirilmesini ve yeni bir yatırım teşvik politikasını uygulamayı teminen "Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm MerkezlerP'nin ilanı ve planlanması amacıyla yetkili 
kılınmıştır. 

Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin 
yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak 
amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 
tespit ve ilân edilen bölgeler olan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) 
bölgesel ve yerel kalkınmayı hedefleyen, büyük ölçekli planlama, alternatif yönetim ve 
işletme modelleri oluşturmayı amaçlayan bir çalışmadır. 

Bu anlamda birden fazla fonksiyon içeren (çeşitli tip ve ölçekte konaklama tesisi, golf 
alanları, alışveriş merkezleri, kongre merkezi, yat limanı, vb.) doğal, kültürel, sosyo
ekonomik kaynakların ekolojik ve ekonomik verimliliğinin sağlandığı alanların ana yatırımcı 
tarafından planlanması ve geliştirilmesi imkam söz konusu olup, Bakanlığımızca belirlenen 
bu bölge ve alt bölgelerde yerli ve yabancı yatırımcılar ana yatırımcı olarak rol üstlenebileceği 
gibi gerekli finansman ve uygulamanın kolaylığı ve etaplar halinde gelişmenin sağlanması 
amacıyla da ana yatırımcıya bağlı tali yatırımcılar ile yatırımın geliştirilmesi de söz konusu 
olmaktadır. 

Bu çalışmanın bir bileşeni olan ve 58. ve 59. Hükümetler Acil Eylem Planı 
kapsamında bulunan Turizm Kentleri Projesi dünyadaki yeni eğilimler ve talepler 
doğrultusunda bugüne kadar izlenen strateji ve politikalar da yeni hedeflere ulaşmayı 
sağlayacak dinamik ve stratejik bir planlama olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu amaçla turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki etkilerini 
azaltmak, turizmin sermayesi olan doğal kaynağı korumak ve daha uzun vadeli kullanıma 
dayanan projeleri üretmek ve hayata geçirebilmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. 

- 2 7 2 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

Bakanlığımızın bu hedefler doğrultusunda öncelikli olarak Muğla-Dalaman, Antalya-
Manavgat-Oymapınar, Aydın-Didim, Antalya Kuzeyi (Kepez, Varsak, Topallı) Turizm 
Kentlerine yönelik başlattığı araştırma ve planlama çalışmaları sonucunda 06.01.2005 tarih 
ve 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22/10/2004 tarih ve 2004/8328 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile ilan edilen ve 24. grup olarak öngörülen Aydın-Didim Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 
Muğla-Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Oymapınar Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgelerine ilişkin mevzuat altyapısı tamamlanmıştır. 

Turizm kentleri projesi çerçevesinde çalışmalarımızın temelinde; Bakanlığımızın 
öngördüğü genel turizm gelişim politikalanna uygun olarak, projenin gerçekleştirileceği 
bölgenin nitelik ve ihtiyaçlan, genel çevre değerleri ile yer aldığı fiziki, sosyal ve kültürel 
çevre ile uyumunu, yer aldığı çevreye ve teknik altyapıya getireceği etkiler ve bunların 
çözümüne ilişkin yaklaşımlar ve katkılannı, ürün kalitesi ve içeriğiyle gelişen ve çeşitlenen 
turizm taleplerini ortaya koyan, işletme ve pazarlama stratejilerini yönlendiren ve tüm bu 
hususlann sonucunda oluşturacağı katma değer göz önüne alınmaktadır. 

2634/4957 sayılı kanun uyannca yatınmlar açısından yeni bir teşvik ortamı 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda KTKGB olarak ilan edilen alanların ve 1/25.000 veya daha alt 
ölçekli plân ile belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her 
türlü teknik ve sosyal alt yapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt 
alanlara aynştınlabilen alt bölgelerin bir bütün olarak çok fonksiyonlu yatınm alanları 
şeklinde yerli ve yabancı şirketlere tahsisi söz konusudur. 

Bu çerçevede yabancı yatırımcılar ana veya alt yatınmcı olabileceği gibi, ana yatınmcı 
olarak yerli ve yabancı yatırımcıları da kendi bünyesinde alt yatınmcı olarak dahil edilebilir. 
Bu bağlamda yabancı yatırımcıların yerli yatınmcı ile aynı haklarda yatınm geliştirilebilmesi 
için olanak bulunmaktadır. 

Bu noktada gerek kamu arazisi imkanı bulunması, gerekse tali yatırımcı veya 
işletmeciler ile gelişmenin sağlanabilmesi, yatırımcı açısından başlıca iki büyük teşvik unsuru 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bakanlığımızca ilan edilen KTKGB'ni ve planla belirlenecek alt bölgeleri Türk ve 
yabancı uyruklu, gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmaz 
mallar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli üst haklan dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi 
ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu 
lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca 
belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır. 

Bir başka deyişle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin tamamı veya 
planlarla belirlenmiş alt bölgeleri veya bir veya birden fazla parselleri, plân amaçlanna uygun 
olarak Bakanlıkça tahsis edilebilir. Bölgenin tamamının veya alt bölgenin tek bir ana 
yatınmcıya tahsisi Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe girer ve Bakanlıkça bu yatınmcıya ön 
izin verilir. Yatınmcının projelerinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde^atınm belgesinin 
düzenlenmesini takiben, ön izin Bakanlıkça kesin izne 
üzerinde ana yatınmcı lehine bağımsız ve sürekli nitelikli t 
hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Ba 
bu Bakanlık tarafından yapılır. 
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Bölgenin tamamı veya alt bölgeleri için imar plânlan Bakanlıkça onaylanmak 
durumundadır. Bu plânlar ile oluşan parseller, tahsis sözleşmesinde öngörülmüş olmak ve 
tahsis süresini aşmamak koşuluyla, adına tahsis yapılan ve lehine bağımsız ve sürekli nitelikli 
üst hakkı tesis edilen yatırımcı tarafından üçüncü şahıslara kiralanabilir, işlettirilebilir veya 
lehine tapuda tesis edilen üst hakkı devredilebilir. Bu şekilde tahsis edilen alanlarda 
gerçekleştirilen her türlü bina, tesis ve bağımsız bölümleri de aynı usule tabidir. Bu alanlarda 
Bakanlıkça belgelendirilebilecek tür ve tesisler için yatırım ve işletme belgesi alınması 
zorunludur. 

Bakanlık, tahsis edilen alanlarda gerçekleştirilecek sosyal ve teknik alt yapı 
hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının yapımını ya da maliyetinin karşılanmasını 
yatırımcıdan tahsis koşulu olarak isteyebilir. 

48. - İstanbul Milletvekili Bülent TANLA 'nın, güzel sanat eserlerinin korunmasına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6584) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Değişik tarihlerde devlet sergilerinden toplanan, değişik sanatçıların sergilerinden 
satın alınan, 1956 yılındaki Meclis tabloları sergisinden ve değişik biçimlerde temin 
edilen güzel sanatların çeşitli dallarındaki (resim, heykel, seramik, desen vb.) 
eserlerin orijinalleri Bakanlığınızda eksiksiz olarak bulunmakta mıdır? 

2. Değişik tarihlerde, değişik sanatçılara ait bu kültür varlıklarımızın orijinallerinin 
sahteleri ile değiştirilmemesi için ne gibi kontroller yapıyorsunuz, ne gibi önlemler 
alıyorsunuz? 

3. Ankara,İstanbul ve İzmir Resim Heykel Müzelerinden değişik tarihlerde çeşitli 
illerdeki Güzel Sanatlar Galerilerine gönderilen 500'ü aşkın tablo, Resim Heykel 
Müzelerine bugüne değin neden iade edilmemiştir? Bunların iade tarihleri belli 
midir? 

4. Anayasamız ve Sayıştay Kanunu, Devletin gelir, gider ve mallarının TBMMM adına 
denetimi görevini Sayıştay'a vermiştir. Söz konusu müzelerin ayniyat denetimi 
Sayıştay tarafından en son ne zaman yapılmıştır? Bu müzeler en son hangi yılda iç 
denetime tabi tutulmuştur? Denetimlerde ortaya çıkan bulgu ve sonuçlar nelerdir? 

5. Kıymetli tabloların bakımı, koruması kayıt, envanter ve sayım işleri için Ayniyat 
Talimatnamesinde öngörülenden farklı bir yöntem izlenmesi için girişimde 
bulujımayı gerekli görüyor musunuz? 

6. Bugüne değin çalınan, kaybolan veya zayi olan eser var mıdır? Varsa nelerdir ve 
hangi tarihte kayıtlardan düşülmüştür? 

7. Orijinal eserlerin sahteleri ile değiştirildiği tespit edilen tablo var mıdır? Tabloların 
orijinallerinin aynen korunduğu, bunların sahteleri İle değiştirilmediği güvencesi 
nasıl sağlanıyor? 

8. Tabloların, bakım ve koruması yeterince iyi yapılmakta, güvenlikleri tam olarak 
sağlanmakta mıdır? Bakanlığınızın bu eserlerin bakım, koruma, sergileme ve 
güvenlikleri ile ilgili özel politikaları var mıdır? 

274 
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T.C. 
KÜLTÜR VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK02.610ARGE-090 İÖ&&13- M' ? ' 2 0 0 S 

Konu : Soru önergesi 

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

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'mn 13/06/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/11636 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent TANLA'nın 7/6584-11749 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. Jk 
EK: Atilla KOÇ 
Cevap Bakan 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT TANLA'NIN 
7/6584-11749 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
SORU 1 : Değişik tarihlerde devlet sergilerinden toplanan, değişik sanatçıların 

sergilerinden satın alınan, 1956 yılındaki Meclis tabloları sergisinden ve değişik biçimlerde temin 
edilen güzel sanatların çeşitli dallarındaki (resim, heykel, seramik, desen vb.) eserlerin orijinalleri 
Bakanlığınızda eksiksiz olarak bulunmakta mıdır? 

CEVAP 1 : Bakanlığım koleksiyonunda bulunan ve Devlet sergilerinden toplanan 
eserlerin orijinalleri eksiksiz olarak envanterde bulunmaktadır. 

SORU 2 : Değişik tarihlerde, değişik sanatçılara ait bu kültür varlıklarımızın 
orijinallerinin sahteleri ile değiştirilmemesi için ne gibi kontroller yapıyorsunuz, ne gibi önlemler 
alıyorsunuz? 

CEVAP 2 : Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundan seçilen eserler 
çeşitli illerimizdeki Devlet güzel sanatlar galerilerine gönderilerek yöre halkının, plastik sanat 
zevkinin yaygınlaştırılması, sanat zevk ve kültürünün geliştirilmesi, güzel sanatlar alanında 
öğrenim gören öğrencilerin, eserler üzerinde araştırma yapmasına imkan sağlanması 
amaçlanmıştır. 

SORU 3 : Ankara, İstanbul ve İzmir Resim Heykel Müzelerinden değişik tarihlerde çeşitli 
illerdeki güzel sanatlar galerilerine gönderilen 500'ü aşkın tablo, resim heykel müzelerine bugüne 
değin neden iade edilmemiştir? Bunların iade tarihleri belli midir? 

CEVAP 3 : Bakanlığıma bağlı Devlet güzel sanatlar galerilerinde sergilenmek üzere, 
Ankara, İstanbul ve İzmir Resim Heykel Müzelerinden 500 tablo gönderilmemiştir. 

1950-60 yılları arasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi aynı çatı altında Başbakanlık ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iken 
Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi binasında yapılacak restorasyon 
nedeniyle anılan müzenin koleksiyonunda bulunan 467 adet eser muhafaza edilmek üzere 
Bakanlığıma alınmış ve daha sonraki yıllarda bu eserlerden 6 adedi İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi'ne iade edilmiştir. Geriye kalan 461 adet eser halkımızın plastik sanat zevk ve kültürünü 
geliştirmek, güzel sanatlara olan ilgisini artırmak amacıyla Bakanlığıma bağlı olarak hizmete 
açılan Balıkesir, Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerileri, Ankara, İzmir, Erzurum Devlet Resim ve 
Heykel Müzeleri ile Yalvaç Arkeoloji Müzesi demirbaşına kaydedilmiştir. 
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SORU 4 : Anayasamız ve Sayıştay Kanunu, Devletin gelir, gider ve mallarının TBMM 
adına denetim görevini Sayıştay Başkanlığına vermiştir. Söz konusu müzelerin ayniyat denetimi 
Sayıştay Başkanlığı tarafından en son ne zaman yapılmıştır? Bu müzeler en son hangi yılda iç 
denetime tabi tutulmuştur? Denetimlerde ortaya çıkan bulgu ve sonuçlar nelerdir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımca bağlı müzelerin periyodik olarak yapılan ayniyat denetimine 
1998 yılından itibaren başlanmıştır. Ayniyat denetimi bu yıl içinde Sayıştay BaşkaniıJ^nca tekrar 
yapılacaktır. 

Sayıştay Başkanlığı ve Bakanlığım Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptığı denetim ve 
soruşturma neticesinde, Bakanlık demirbaşından 8 adet eserin, Ankara Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi demirbaşından 2 adet eserin, Türkocağı koleksiyonundan 64 adet eserin, Milli Kütüphane 
koleksiyonundan 22 adet eserin, Dışişleri Bakanlığı'na verilen ancak daha sonra bulunamayan 7 
adet eserin anılan Bakanlıkta bulunamadığı belirlenmiştir. Kayıp olan tabloların sorumluları 
hakkındaki hukuk süreci, Danıştay 2. Dairesi'nin 1999-3852 E, 2000-4014 sayılı "meni 
muhakeme" kararı ile noktalanmıştır. 

Ayrıca, Bakanlığımca, kayıp olan tablolarla ilgili olarak alanında uzman akademisyenlerin 
görev yapacağı, geçmişe yönelik geniş bir araştırma ve inceleme yapmak, tabloların 
bulunabilmesi için fikir üretmek amacıyla bir komisyon kurulmuş, anılan komisyon konuyla ilgili 
çalışmalara başlamıştır. 

SORU 5 : Kıymetli tabloların bakımı, korunması kayıt, envanter ve sayım işleri için 
Ayniyat Talimatnamesinde öngörülenden farklı bir yöntem izlenmesi için girişimde bulunmayı 
gerekli görüyor musunuz? 

CEVAP 5 : Koleksiyonumuzda bulunan eserlerle ilgili bilgiler bilgisayar ortamına 
aktarılmış, eserlerin diaları çekilmiş ve tablo envanter defterlerine kayıtları yapılmıştır. 

SORU 6 : Bugüne değin çalınan, kaybolan veya zayi olan eser var mıdır? Varsa nelerdir 
ve hangi tarihte kayıtlardan düşülmüştür? 

SORU 7 : Orijinal eserlerin sahteleri ile değiştirildiği tespit edilen tablo var mıdır? 
Tabloların orijinallerinin aynen korunduğu, bunların sahteleri ile değiştirilmediği güvencesi nasıl 
sağlanıyor? 

SORU 8 : Tabloların, bakım ve koruması yeterince iyi yapılmakta, güvenlikleri tam 
olarak sağlanmakta mıdır? Bakanlığınızın bu eserlerin bakım, koruma, sergileme ve güvenlikleri 
ile ilgili özel politikaları var mıdır? 

CEVAP 6-7-8 : Bakanlığım koleksiyonunda bulunan tablolar Müzelerimizin depolarında 
büyük bir titizlikle korunduğundan sahteleriyle değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

Bakanlığımda görevli restoratörlerimizce, müzelerimizde bulunan tabloların bakım ve 
onarımları periyodik olarak yapılmaktadır. 
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49.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bakanlığın yayınladığı bir kitaba ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6585) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

< ^, «u*. . — 
Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale Zaferi'nin 90. yıldönümü 
dolayısı ile yayınladığı " Destan ve Abide " adlı prestij kitabında Atatürk'ün 
Ruşen Eşre fe verdiği mülakattan bir paragraf yer almaktadır. Ancak bu 
paragraftan " Okumak bilenler, ellerinde Kuran'ı Kerim Cennet'e girmeye 
hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şehadet çekerek yürüyorlar " 
bölümünün çıkartıldığı iddiası bazı basın ve yayın organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1- Basında yer alan bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bu paragrafın 
çıkartılma gerekçesi nedir? 

2- Bu talimat kim tarafından verilmiştir? 

3- Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK610AR-GE-090- I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'mn 13/06/2005 tarihli ve 
AO 1.0.GNS.0.10.00.02/11636 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 7/6585-11751 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Bakan 

E K : 
1-Cevap 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN' EV 7/6585-11751 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZERLANAN 

BAKANLIĞEVIIZ CEVABI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale Zaferi'nin 90. yıldönümü dolayısı ile 
yayınladığı "Destan ve Abide" adlı prestij kitabında Atatürk'ün Ruşen Eşrefe verdiği 
mülakattan bir paragraf yer almaktadır. Ancak bu paragraftan "Okumak bilenler, ellerinde 
Kuran'ı Kerim Cennet'e girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şehadet 
çekerek yürüyorlar" bölümünün çıkartıldığı iddiası bazı basın ve yayın organlarında yer 
almıştır. 

Bu çerçevede; 

SORU 1: Basında yer alan bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bu paragrafın 
çıkartılma gerekçesi nedir? 

SORU 2 : Bu talimat kim tarafından verilmiştir? 

SORU 3 : Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımızca yayınlanan " Destan ve Abide " adlı prestij kitabıyla 
ilgili basın-yayın organlarında yer alan iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Çanakkale 
Savaşlarının 90. yılı vesilesiyle yayınlanmış ve yayınlandığı günden bu tarafa ulusal 
basınımızın farklı görüşlere mensup çok değerli kalemlerinin övgü ve takdirlerini almış, 
konusunda en kapsamlı çalışmalardan biridir. Nitekim eser hakkında basında yer alan 
yazılardan sadece şu birkaç örnek de bunu belgelemektedir. 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 90.yılını mükemmel bir albümle 
selamlamıştır. Onlarca kutlama ve etkinliğin ardından, saklanmaya layık bir eser ortaya 
çıkmıştır. "Destan ve Abide" isimli çalışmada bir çok önemli belgenin tıpkı basımı ve daha da 
önemlisi savaşın en çarpıcı anlarının fotoğrafları yer alıyor" (M. Karaalioğlu, Yeni Şafak, 6 
Mayıs 2005) 

"...Bu güzel ve faydalı eser mutlaka okul kütüphanelerine, resmi kuruluş kitaplıklarına 
dağıtılmalı.." (A. Turan Alkan, Zaman, 16 Mayıs 2005) 

Bu "Adı gibi kendi de Abide bir çalışmadır. Belki de ilk defa Çanakkale Zaferinin 
önemi ve mahiyeti bu yıl yine gerçek anlamda anlaşılmış ve idrak edilmiştir. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yayınladığı Çanakkale Kitabı, bugüne 
kadar konuyla ilgili çalışmaların en güzellerinden biri hüviyetindedir. Kitap, Türkçe-İngilizce 
olarak hazırlanmıştır. Bu da çalışmaya uluslararası bir kimlik kazandırmıştır." (Hasan Celal 
Güzel, Dünden Bugüne Tercüman, 22 Mayıs 2005) 

Ruşen Eşref 'in, Çanakkale Savaşları üzerine Atatürk'le yaptığı mülakatta yer alan bir 
cümlenin, kitaptaki Dr. Ahmet Tetik tarafından kaleme alınan yazıda yer almadığı doğrudur. 
Ancak, hemen herkesçe bilinen Atatürk'e ait meşhur ve maruf ifadenin kasıtlı olarak 
çıkartılmasının söz konusu olmadığı, gerek o yazının bütünündeki düşünce ve yaklaşımlardan, 
gerekse eserin tümünden hedeflenen üslup ve seviyeden anlaşılacaktır. Nitekim makale yazarı 
da bu durumun, iktibas ettiği metinde söz konusu cümlenin bulunmamasından 
kaynaklandığını ifade etmiştir. Ayrıca bu eksiklik, kitabın müteakip baskılarında 
giderilecektir. Büyük Atatürk'ün çeşitli vesilelerle vurguladığı milli hasletlerimizin başında 
gelen milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma bilincimizi ve hele "Çanakkale Zaferini 
kazandıran yüksek ruhu" görmezlikten gelmek elbette mümkün değildir. 

Genelkurmay ATAŞE Başkanlığından temin edilerek Kitapta kullanılan ve çoğu ilk 
defa yayınlanan bilgi, belge ve fotoğrafların çoğunda şehitliğin en yüksek rütbe ve mertebe 
olarak öne çıkması, dua eden askerlerimizin eserde kullanılması ve Atatürk'ün 27. Alayın 
şehit komutanı Hüseyin Avni Bey için "...safiyyeti kalbiye ve salabeti diniyyesiyle mümtaz 
kumandan..." şeklindeki ifadelerinin yer alması da bunu göstermektedir. 
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50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6586) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 
itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Nevşehir ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- /c£><7/ 
Konu : Yazıl, Soru Önergesi 1 5 T E M M U Z 2 0 0 5 

1 0 1 0 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanhğı'mn 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11636 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği. 7/6586 esas no.lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç TüzüğU'nün 99 uncu maddesi gereği, Bakanhgım bağh ve ilgili kuruluşlarından 
alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER EKLER : „ , 
1. Önerge Cevabı B a k a n 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6586) 

Sorular 1.2.3.4; 
Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı itibariyle, 

ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Nevşehir ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1.2.3.4: 

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Nevşehir 
ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-1 'de verilmiştir. 

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Nevşehir ilinde yer alan yatırımların ödenek harcamalarını gösterir tablo ek-2'de verilmiştir. 

-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünce Konya-Seydişehir Doğal 
Gaz Boru Hattı üzerinde uygun bir noktadan başlayarak 12 inch çapında, yaklaşık 58.km.lik 
boru hattı ile Nevşehir İline kadar doğal gaz arzının sağlanabilmesini teminen; 

-Güzergah tespitinin yapılması ve gerçek uzunlukların belirlenmesi, 
-Jeolojik etütlerin yapılması, 
-Şeritvari halihazır haritanın hazırlanması, 
-Kamulaştırma haritaları ve kamulaştırma dosyalarının hazırlanması, 
-ÇED çalışmalarının yapılması, 

amacı ile 29.12.2004 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan "Gerede/Bolu 
Ayrım Noktası Gerede-Bolu-Düzce-Nevşehir Doğal Gaz Boru Hattı Arazi-Etüt ve 
Kamulaştırma/Mühendislik İşleri" ihalesine ait Sözleşme SEBAT Harita Firması ile 
30.05.2005 tarihinde imzalanmıştır. 

Söz konusu mühendislik çalışmaları neticesinde, güzergahların netleşmesini müteakip, 
Nevşehir İline de gaz arzının sağlanmasını teminen 2005 yılı içinde "Yapım İşleri" ihalesine 
çıkılması ve 2006 yılı içerisinde anılan boru hattının işletmeye alınması planlanmaktadır. 
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DEVLET SU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE NO 

1995A010430 

1986AO10260 

1977A010320 

EK-rl 

PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

MY9KŞV İŞ^Rİ 111 

Ayhanlar 

Doyduk 

KÜÇÜK SU İSLERİ 

A-TAŞKIN KORUMA 

1 - Nevşehir Aogöl-Kurugol Kas. 
2 - Nevşehlr-Avanos Akarca Kas. ev ve 

arz. Çayır Dere 

3 - Nevşehir-Sulusaray kasabası 
tas.kor.&maB 

4 • Nevsehlr-Avanos Çavuşinl köyü 

D - YERUSTOSUYU SULAMALARI 

1 - Nevşehir-Yalıntaş guleti sulaması ikmali 

E - ALÇAK BARAJ (GÖLETLER) 

1 •Nevsehir-AvanosOzkonakgOletive 
sulaması 

2 . NevşeNr-KozaklıTaşlıhöyOfcgoMI 
Nevsehlr-KozaklıTaşlıhoyOk göletlf.f. 

3 - Nevşehlr-Kozaklı TaşlıhöyOk oöletl 
sulaması 

İL TOPLAMI 

DSİ NEVŞEHİR İÜ 

KARAKTERİSTİK 

» 

Depolama 
Sulama 
Depolama 
Sulama 

22hm3 
1773 ha 

68.11 hm3 
3260 ha 

Taşkın 1 köy 
Taşkın 150 ha 

1 köy 
Taşkın 

Taşkın 1 köy 

Sulama 

Depolama 1,56 hm3 

Sulama 193 ha 
Depolama 15.5 hm3 

Sulama 252 ha 

Depolama 
Sulama 
Taşkın 

107,17 hmJ 
$471 ha 
150 ha 

3 köy 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1995 • 2005 

1966- 2009 

2005- 2007 
2005- 2006 

2005- 2006 

2005- 2006 

2000 - 2006 

2001 - 2008 

1998 • 2007 

2005 • 2008 

2005 YIU YATIRIMLARI 

PROJE 
TUTARI 

109 253014 

97 000000 

22 998 000 

74 002000 

12 253 014 

877 000 

265000 
265000 

215000 

132000 

. ; 1006000 

1006000 

10370014 

6230000 

230646 
1983368 
1926000 

109 253014 

2004 YIU 
SONU 

HARCAMA 
31313 014 

28 769 000 

21398 000 

7371000 

.2544014 

130 000 

130000 

2414 014 

1400 000 

138 780 
875 234 

31 313 014 

2005 YIU YAT 

Keşif 

2 614 502 

1601000 

1600000 

1000 

1 213 $02 

63 501 

1 
26500 

22000 

15000 

400000 

400000 

750 001 

450000 

34 500 
265500 

1 

2 814 502 

Not: 1 - BOyOk su Ifi projeleri 2005 yılı fiyatlarına göredir. 



I 
00 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
EK_ 2 NEVŞEHİR İLİ 2005 YİLİ YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek 
(YTL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramalan 

13M4 Orta Anadolu Metalik Maden Aramalan 85.000 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 

14J6 Türkiye Heyelan Haritalan 3.409 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

16A3 Kızılırmak Havzasındaki Kirlilik Parametrelerinin 6.667 
Araştırılması 

16A5 Batı Anadolu, Trakya ve Kapodokya Yöresi Zeolitleri 60.000 
Mineralojik Veri Kitabı 

16T6 Hafif Agregalar ile Yapı Gereci Üretilmesi 375 

Rev.ödenek Harcam; 
(YTL) 

84.184 3.407 

3.376 

6.603 13 

59.424 -

371.4 -
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51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6587) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Aksaray ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- / « 3 ^ / „ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 3 ^ / ^ / | J& TEMMUZ 2005 

1 01 04 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11636 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6587 esas no.lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandınlarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A*~ «AV 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

EKLER : Bakan 
1. önerge Cevabı < 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'tN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6587) 
Sorular 1.23.4: 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir, ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Aksaray ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 

-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1.2.3,4: 
-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Aksaray 

ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarım gösterir tablo ek-1 'de verilmiştir. 

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Aksaray ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-2'de 
verilmiştir. 

-Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Aksaray ili için bir ödenek ayrılmamıştır. Bununla birlikte jeolojik değerlendirmeye yönelik 
ofis çalışmaları devam etmektedir. 

-Boru Hatları ile petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünün Aksaray ilinde yapımı 
tamamlanan Kayseri-Konya-Seydişehir Doğal Gaz Boru Hattından alınan 92 km. 
uzunluğundaki bir hat ile Ereğli'ye ve bu hattan alınan yaklaşık 17 km. uzunluğundaki boru 
hattı ile 2003 yılında Aksaray'da bulunan Mercedes Benz, Aktentaş ve Aksaray OSB'ye gaz 
arzı sağlanmıştır. 

Aksaray şehri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25 Mayıs 2004 
tarihinden itibaren E.R.S. Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'ye dağıtım lisansı verilmiştir. 
Aksaray şehrinde doğal gaz kullanılabilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının (Şehir 
Ana Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu (RMS-A) ve Dağıtım Şebekesi) 4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanununun öngördüğü çerçevede kurulan dağıtım şirketince gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

- 2 8 4 -



DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ı 
00 

I 

DSİ AKSARAY İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

PROJE NO 

• I 

1976A010310 

1993A01039Û 

1977A010320 

EK-1 

PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ (11 

Aksaray-Uluırmak ILmerhale 

Eşmekaya 

KÜÇÜK SU İSLERİ 

B -TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 

1 • Aksaray-Uluırmak sulaması yandereleri 
3. kısım 

İL TOPLAMI 

KARAKTERİSTİK 

Depolama 
Yenileme 
Depolama 
Sulama 

67,8 hm3 
4582 ha 
46.2 hm3 

5820 ha 

Depolama 
Sulama 
Yenileme 

114 hm3 
5820 ha 
4582 ha 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1976 - 2006 

1993- 2009 

2005 - 2006 

•PROJE 
TUTARI 

84484000 

63 584 000 

19543000 

64041000 

900000 

900000 

900000 

84484000 

2004 YIU 
SONU 

HARCAMA 

24422000 

24422000 

18578000 

5844000 

24422000 

2005 YIU YATIR 

Kesif 

591000 

501000 

500000 

1000 

90000 

90000 

90000 

591000 

N 

Not: 1 • Büyük su işi projeleri 2005 yılı liyatlanna göredir. 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
vv „ AKSARAY İLİ 2005 YIU YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek 

(YTL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramalan 

13M4 Orta Anadolu Metalik Maden Aramalan 85.000 

13M5 Orta Anadolu Endüstriyel Hammade Aramalan 18.182 

13E9 Aksaray Şahinkatesi Jeotermal Enerji Aramalan 350.000 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 

14J6 Türkiye Heyelan Haritaları 3.409 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

16A7 Tehlikeli Atıkların Depolanması İçin Yer Seçimi 2.000 
Araştırması 

16M7 Asidik Mağmatizmaya Bağlı Maden Yataklarının 8.000 
Araştırılması 

Rev.ödenek 
(YTL) 

84.184 

Harcama 

3.407 

18.007 327 

346.640 944 

3.376 -

1.981 -

7.923 
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52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6588) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek İçin sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi İçin ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Erzurum ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma.Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.1 S.O.APK.0.23.300- Z / } ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 29 TEMMUZ 2005 

1 0 6 9 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığrnınl3.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11636 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6588 esas no.lıı 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü. T.Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AA* 
EKLER , Dr. Mehmet Hilmi GÜLİ-R 
1 - Önerge Cevabı Bakan 

- 2 8 7 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
VAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6588) 
Sorular 1.2.3,4: 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için İnik 
ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Erzurum ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak. 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1.2.3.4: 
-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Kıv.urum 

ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo'lar ekte verilmiştir. 

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Erzurum ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ekte verilmiştir. 

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programındu" 
Erzurum ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ekte verilmiştir. 

-Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün Erzurum ilinde 2005 yılı yatının 
programında bir ödenek ayrılmamıştır. Bununla birlikte jeolojik değerlendirmeye yönelik ofis 
çalışmaları devam etmektedir. 

TPAO Genel Müdürlüğünün Erzurum ili 2005 yılı Hedefleri: 

-Planlanan Kuyu Adedi 
-Planlanan Toplam Metraj 
-Toplam Yatırım Miktarı 

1 
3.000 Metre 
2.464.298 YTL. 

Mayıs 2005 sonu itibariyle gerçekleşme kaydedilmemiş olup. ekiplerin yıllık sondaj 
programına uygun olarak, sondaj operasyonunu gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünce, Doğu Anadolu Doğal (iıı/ 
İletim Hattı'nda yer alan Erzurum iline bir branşman hattı ile doğal gaz verilmesi 
hedeflenmektedir. PT-1 Horasan Doğal Gaz dağıtım Hattı kapsamında bulunan 1.kısım 
Pompa İstasyonuna gaz arzı sağlanmak üzere, 2.966.300.-$ bedelle sözleşme imzalanmış 
olup. inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca. PT-2 ve PT-3 RMS-A Pompa İstasyonlarının yapımı için 3.080.170.-$ bedelle 
sözleşme imzalanmıştır. Sözkonusu proje kapsamında bulanan Pasinler Pompa İstasyonuna 
gaz arzı sağlamak üzere, inşaat çalışmaları devam etmektedir. 
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DEVLET SU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

I 
K» 
00 
I 

' EK- 1 

PROJE NO 

1984A010240 

19B6A010210 

1995A010370 

1995A010380 

1997A010070 

1977A010320 

(4 Tablo ) 

PROJE ADI 

TARIM ŞEKTÖRp 

BÜYÜK SU İSLERİ (11 

Erzurum (Kuzgun Daphan l.mrtı.) (DAP) 

OemirdOven (OAP) 

Hınıs Lmerhale (DAP) 

Pazaryolu (OAP) 

Erzurum-PalanrJöken (DAP) 

KÜCUK SU İSLERİ 

A-TAŞKIN KORUMA 
1 • Erzurum-flıca Çiğdemi kûyö arazileri 

2 - Erzurum-Paslnler İçe merkezi 
arz.Mamaç çayı İkmal 

3 - Erzururrvmerkez Yenişehir Kayakevl 
deresi İkmal 

4 - Erzuram-fnerkez Dadaş köyü şehir yokı 
deresi 

5 - Erzurum-Şenkaya Timurkifla köyO 
arz.Çakan ve Bardız çaylan 

6 - Erzurum-Şenkaya PenekAııakköyO 
arz. Pertek çayı kanal 

7 - ErzunmvHorasan Oatnfi köyOarazbl 
Dabafıçayı 

8 - Erzunım-Uzundare Cevizi köyü köy İçi 
der. İkmal 

9 • Erzurum-Uzunder* Çağlayan köyü 

10- ErzunjnvKöprökOyKıyıkonak köyü Araş 
nehri 

11 - Erzurum-Hınıs Ovaçevkme köyü 
12 - ErzurunvONulçeslOnbir köyarz-OHu 

çayı iştahı 
13 - Erzurum-OKu Tutmaç köyO arazReri 

Tutmaç çayı 

DSİ ERZURUM İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

KARAKTERİSTİK 

t 

Depolama 

Sulama 
Depolama 
Sulama 
Depolama 
Sulama 
Depolama 
Sulama 
Sulama 

276 hm3 

42573 1» 
34.5 hm3 

11676 ha 
179 hm3 

20625 ha 
3.3 hm3 
740 ha 

12038 ha 

Taşkın 

Tafkm 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Tafkm 

Tafkm 

Tafkm 

Taşkın 

Tafkm 

Tafkm 
Tafkm 

Tafkm 

188 ha 
1 koy 
1 İçe 

424 ha 

i l ç e 
1 1 

1 köy 

30 ha 

190 ha 

250 ha 

1 köy 
210 ha 

1 köy 
80 ha 

1 köy 
1021 ha 

1 koy 
600 ha 

10 ha 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1984 • 2010 

1986- 2007 

1995 • 2011 

1995 - 2007 

1997- 2009 

1995- 2006 

2005- 2007 

2005- 2007 

2005- 2008 

2001 - 2006 

2005- 2007 

2005- 2007 

2005- 2008 

2005- 2007 

1986- 2006 

1998- 2006 
2005- 2010 

1998- 2006 

PROJE 
TUTARI 

1058159 000 

102$ 094 000 

444119 000 

204138000 

215070000 

26422000 

135 345000 

33 085000 

31115000 
450000 

500 000 

490000 

1150000 

570000 

400000 

700 000 

1000000 

2000000 

650000 

150000 
1000000 

400000 

2004 YIU 
SONU 

HARCAMA 

356 220 000 

352329000 

182 923000 

114 311000 

1773000 

3525000 

49 797000 

3 891000 

3 861000 
268000 

145000 

162000 

249000 

2005 YIU YATIR 

Kesif 

16061008 

14 032000 

3000000 

7530000 

1000 

1000 

3500000 

2029 008 

1968 008 
107000 

50 000 

49000 

115000 

20000 

40000 

70000 

1 

1 

16000 

1 
1 

60000 

N 

157 

14 0 

30 

7 5 

3 5 

1 6 

15 

1 



DSİ ERZURUM İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

PROJE NO 

14-

15-

16-

17-
18-

19 -
2 0 -
21 -

22 -

2 3 -

2 4 -

2 5 -

2 6 -

2 7 -
2 8 -

2 9 -
30 -
31 -

3 2 -

33 -

34-

3 5 -

PROJEADI 

Erzurum-Oltu Büyükorucuk köyü 
arazileri 

Erzurum-Oltu İlçe Merkezi Tarmut 
Deresi 
Erzurum Oltu İnanmış köyü Karata? dere 

Erzurum-Tekman Toplepe köyü 
Erzurum-Tortum Bağbaşı Kas.Arazllerl 
Bağbaşı deresi 

Erzurum-Uzundere Sapaca köyü 
Erzurum-Dıca Başçakmak köyü 
Erzumm-merkez Dumlu kas. Dumlu 
deresi 
Erzurum-Horasan ilçe merkezi bağlı 
köyleri araz.Aras Nehri 

Erzurum-Horasan Bulgurlu köyü ziyaret 
deresi 
Erzurum-Köprüköy Soğuksu köyO 
arazisi Büyukdere ve Uludere 

Erzurum-Tortum Katedibi mahallesi 
arazileri 
Erzurum-Tortum Pehlivanlı beldesi 
yandereleri 

Erzurum-Tekman ilçe merk. Tatos çayı 
Erzurum-Köprüköy llç.merk. Deliçermik 
der. ve Hasankate ç. 
Erzurum-Oltu İnci köyO 
Erzurum-Cat Değirmenli köyü 
Erzurum İspir Çamlıkaya Kasabası 

Erzurum Narman Tuzla Mah. Tuzla 
Der Yamaç Sul Kuş. Kani. 
Erzurum Uzundere Kirazlı Köyü Ogün. 
Nergis, Demirdag ile Kirazlı Çayı 
Erzurum Köprüköy Agcaşar KöyO ve 
Arazileri Uludera, Şehitlik Deresi 

Erzurum Merkez Gûzelyurt Köyü 
Kabanın Deresi 

KARAKTERİSTİK 

Taşkın : 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 
Taşkın 

Taşkın 
Taşkın 
Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın : 

Taşkın : 

Taşkın 

Taşkın 
Taşkın 

Taşkın 
Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

1 köy% 

55 ha* 

1 köy 
1 mah. 

1 köy 

1 köy 
12 ha 

1 köy 
1 köy 
1 köy 
1 köy 

503 ha 

1 köy 
1 köy 

115 ha 

1 köy 
7 ha 

85 ha 

1 köy 
1 ilçe 
1 üçe 

1 köy 
1 köy 

20 ha 
1 üçe 
1 ilçe 

1 köy 

145 ha 

1 mah. 
1 köy 

BASLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1998-

1998-

2005-

2005-
1998-

1998-
2005-
1998-

2005-

2000-

2000-

2000-

2000-

2002-
2002-

2002-
2002-
2002-

2002-

2002-

2002-

2002-

2006 

2006 

2006 

2006 
2009 

2008 
2008 
2006 

2010 

2006 

2006 

2006 

2007 

2010 
2010 

2009 
2005 
2006 

2007 

2007 

2006 

2006 

PROJE 
TUTARI 

280 000 

260 000 

200 000 

100000 
1500 000 

570 000 
1000000 

670000 

2400000 

140 000 

500000 

700 000 

320 000 

1300 000 
1800 000 

320000 
125 000 
210 000 

520 000 

700 000 

395 000 

220 000 

2004 YIU 
SONU 

HARCAMA 

138 000 

70000 

875 000 

88 000 

83 000 

48 000 

35000 

100000 

20000 

37000 
30 000 

57 000 

89 000 

32 000 

40 000 

87 000 

50 000 

2005 YIU YATIR 

Keşif 

16 000 

12 000 

20 000 

10 000 
50 000 

16000 
1 

12000 

1 

28000 

35000 

50000 

10 000 

10000 
30000 

48000 
125000 
60000 

58000 

40000 

100000 

20000 

N 

3 

3 
5 
5 

5 

3 

8 



DSİ ERZURUM İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

PROJE NO 

36-

37 

38 

39 

40 -

41 -
4 2 -

4 3 -

4 4 -

4 5 -

4 6 -

4 7 -

4 8 -

4 9 -

5 0 -

51 -

1 -
2 -

1 

PROJE ADI 

Erzurum Şenkaya Aksar va Taht, Hoş 
Köy.Melikoğlu.Cevizfi ve Bardız Çayı 

Erzurum Şenkaya hçe Merk. 
Araz.Peydut ve Çukur Dereleri 

Erzurum Narman Samikale Köyü Şorak 
ve Kuru Deresi 
Erzurum Narman Gökdafl Köyü Gökdaj 
ve Şorak Deresi 
Erzurum Narman Yanıktaş KöyO Yıkık 
Deresi 
Erzurum Narman Yoldan Köyü 
Erz. Narman Beyler k.ve arazileri 
Kabanın(Kuıu)Der.ve Beyler ç. 

Erzurum Narman Şekerli Bld.Taşlı 
Mev.Deprem Konut Cirit Düzü d. 

Erzurum İspir AşaJıOzbaO KoyOSeM 
Derekunlnş. 

Erzurum Olur Boğazören Koyu Alabalık 
Deresi İkmali 
Erzurum Oltu Gökçedere Koyu KOrogkı 
ve Kocaman Deresi 

Erzurum Narman Taşbumn KOyu 

Erzurum Tortum Uzunkavak Köyü 
Yaylanın Deresi 

Erzurum Oltu ÇayOstu Köyü Koçağın 
Dere ve Oku Çayı 
Erzurum-Tekman Deliler Köyü Akçakoca 
Deresi 

Erzurum Çat Yavi Bel.ve Arz. Yarlar. 
Çukurlar ve Kotan Deresi 

B -TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 

Erzunım-Merkez yandereleri 
Erzurum Oltu Kalebogazı KOyO 

E - ALÇAK BARAJ (GÖLETLER) 
Erzurum-Olur ÜrünlO gölerj ikmali 

KARAKTERİSTİK 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 
Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 
Taşkın 

Depolama 

610 ha, 

3 köy 
25 ha 

1 üçe 
1 köy 

1 koy 

1 köy 

1 köy 
77 ha 

1 köy 
1 üçe 

1 köy 

80 ha 

1 köy 

43 ha 
1 köy 
9 ha 

1 köy 
1 köy 

1 köy 

1 köy 

1 II 

4 hm1 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

2002-

2002-

2002-

2002-

2002-

2004-
2002-

2004-

2002-

2005-

2002-

2002-

2002-

2002-

2002-

2002-

2004-
2005-

2005-

2008 

2008 

2005 

2006 

2006 

2006 
2008 

2008 

2005 

2007 

2006 

2006 

2008 

2006 

2006 

2006 

2006 
2005 

2007 

PROJE 
TUTARI 

2000000 

500000 

160000 

180 000 

195000 

190000 
800000 

750000 

90000 

100000 

1300000 

130 000 

340 000 

260000 

110000 

320 000 

800 000 

100 000 
700 000 

1150 000 
1150 000 

SONU 
HARCAMA 

515000 

117000 

55000 

24000 

88000 

200000 

24 000 

90000 

25000 

40000 

10 000 

10000 

2005 YIU YATIRIM 

Kesif 

115000 

1 

43000 

40000 

21000 

19 000 
44000 

1 

90000 

10000 

100 000 

42 000 

20000 

15000 

10 000 

20 000 

11000 

10000 
1000 

150000 
150000 

Na 

9 

4 

3 

2 

1 
3 

6 

1 

8 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

15 
15 



I 
K i 

N» 
I 

PROJE NO 

1995D020090 

1993K050200 

PROJE ADI 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ m 

Yk.Çoruh Havzası Lmemale (Laleli 
barajı ve HES)(DAP) 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ M) 

Erzurum-lçmesuyu (DAP) 

h. TOPLAMI 

DSİ ERZURUM İLİ 2005 YİLİ YATİRİMURİ 

KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA-

BİTİŞ TARİHİ 

Depolama : 969 hm3 1995- 2012 

Kurulu Güç : 99 MW 
Ort. Örelim : 245GWWyü 

Depolama 157,1 hm3 
İçmesuyu 77,7 hm3/y 

Depolama : 1623,31 hm3 
Sulama 87652 ha 
Taşkın 4789 ha 

2 man. 
37 köy 
Sllçe 
211 

Kurulu GOç : 99 MW 
Ort Üretim : 245 GWW 
İçmesuyu : 77,7 hm3A 

1993- 2006 
1 

"• 

PROJE 
TUTARI 

345355000 

345355000 

345355000 

196162000 

196162000 

196162000 

1599676000 

2004 YİLİ 
SONU 

HARCAMA 

136044000 

136044000 

136044000 

492264000 

2005 YIU YATIR 

Kesif 

1000 

1000 

1000 

18500000 

18500000 

18500000 

34 562 008 

N 

18 5 

185 

185 

342 

Not: 1 - Büyük su İşi projeleri 2005 yıh fiyatlarına göredir. 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ERZURUM İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek 

(YTL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramalan 

13M1 Doğu Anadolu Metalik Maden Aramalan 81.818 

13E15 Erzurum-Tekman Jeotermal Aramalan 70.000 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmaları 

14J6 Türkiye Heyelan Haritaları 3.411 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

16U4 Türkiye Stratigrafi Komitesi Lıtostratigrafi Adiamalan 1.111 

Rev.ödenek Harcama 
(YTL) 

81.033 -

69.328 -

3.384 -

1.100 -



TÜRKIYE ELEKTRIK İLETIM A . Ş . GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
-H-a 

TABLO 
Ü 
flU 
DÖNEMİ 

PROJE"1 

NUMARASI 

99.D.03.0080 

01.0.030)100 

03İJ.03.0020 

0IO.03.0180 

03.D.03.0360 

04.0.03.0300 

97D.07.02M 

: 1 İLLER YAT 

.ERZURUM YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEK 

:2005 

: 1 

PROJENİN ADI 

YusufallHES.Erzurum EİH 
Yusuf*» HES-Torturn HES-Ottu EİH. 
(Toprak TsD FHMrOpUkO) (DOKAP) 

Erzurum 380 TM'n* Ototrafo w Floer 
t i m i (Ototrafo,Yusutol^nJfcakt&r) 
(DAP) 
Hontan-AjnEİH. 
(Toprak TtUFIİMrOptiMİ)(DAP) 

Alpaslan HES-Huus TM EİH 
(Toprak T*0 FBMT Opükll) (DAP) 

Hin» TM^Fldor ilavesi 
Erzurum, AIpMİan HES, Transmr,2.Trafo) 
IDAP) 
Erzurum '•Horasan EİH Yenileme 
(Mevcut Hat Yerine) (DAP) 

Yfik Tevzi SCADA Sistemleri ve 
Uzaktan Kumandalı TMTeri İçin İsletme 
Merkezleri (lsıklarJ:rzunım,Vanak w 
Diğer (DAP) 

KARAKTERİSTİK 

380 kV, 3 B 954 MCM, 130 km. 
154 kV 2x1272*1272 MCM, 

80 km 

380/154 kV,250MVA ve 
380kV,4Fidtr 

380kV,3B954MCM,82km. 

154kV.795MCM.47km 

154kV,4Fld«r 

154 kV, 2x1272 MCM, 79 km 

insaat>Teçhlzat+Montaj+ 
Tefriş 

TOPLAM 

PROJENİN 
TUTARI 

26490 

8985 

14500 

5500 

825 

8000 

2700 

67.000 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

10854 

5315 

10000 

800 

625 

2000 

150 

29.744 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(YTL) 

3700 

3200 

2500 

33 

200 

1900 

11.533 

FİZ.GERÇ. 

% 
15 

60 

15 

25 

80 

http://154kV.795MCM.47km


T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Bartın İline yapılan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6589) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 
coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında 
yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bartın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ V E T A B İ İ K A Y N A K L A R B A K A N L I Ğ I 

Araşt ı rma.Planlama ve Koordinasyon Kuru lu Başkanl ığı 

Sayı : B . 1 5 . 0 . A P K . 0 . 2 3 . 3 0 0 - V / o t ? -> » ' 
K o n u : Ya/ ı l ı Soru Önergesi 

1 0 1 1 3 

?3 

Î1.5 TEMMUZ * u u a 

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: T . B . M . M . Başkanlığının 13.06.2005 tarih ve KAN.KA R.MD .A .01 .0 .G N S.0 .10 .00 .02 -
1 1 63f> sayılı yazısı . 

Bursa Milletvekil i Sayın Kemal D E M İ R E L ' i n tarafıma tevcih ett iği , 7/6589 esas no ' lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç T ü z ü ğ ü ' n ü n 99 uncu maddesi gereği Bakanl ığ ım bağlı ve ilgili 
kuruluşlar ından alınan yazılı bilgiler doğrul tusunda cevaplandırı larak ekte gönder i lmektedir . 

Bi lg i le r in i /e a iv. eder im. 

E K L E R i Dr. M e h m e t Hilmi G Ü L E R 
1- Önerge Cevabı Bakan 

- 2 9 5 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 0 : 2 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6589) 

Sorular 1,2.3,4: 
Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, coğrafi 

konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Bartın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak. 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1,2,3,4: 

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında"' Bartın ilinde 
yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-1 'de verilmiştir. 

-Maden tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Bartın ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-2'de verilmiştir. 

-Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Bartın 
ili için bir ödenek ayrılmamıştır. Bununla birlikte jeolojik değerlendirmeye yönelik ofis 
çalışmaları devam etmektedir. 

-"Gerede Bolu Ayrım Noktası-Karabük-Zonguldak-Çaycuma-Bartın Doğal Ga7 Boru 
Hattı Arazi-Etüt ve Kamulaştırma/Mühendislik İşleri" İhalesi'ne çıkılmış ve 30.05.20in 
tarihinde Sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu mühendislik çalışmaları neticesinde Bartın 
İli'ne de gaz arzının sağlanmasını teminen 2005 yılı içinde "Yapım İşleri" İhalesi'ne çıkılma»! 
ve 2006 yılı içerisinde anılan boru hattının işletmeye alınması planlanmaktadır. 

- 2 9 6 -



DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ek-

PROJENO 

199SAO10S70 

1977A010320 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10-

11 -

12 

1 ( 2 Tablo ) 

PROJE ADI 

TARIM 5EKT0RÛ 

BÜYÜK SU İSLERİ (1) 

Kiraztıköpru (OAMZBK) 

KÜÇÜK SU İSLERİ 

A-TAŞKIN KORUMA 

Baron-merkez Ant kasabası Ant Çayı 
Bartın-merttez Ant kasabası Ant Çayı f.f 

Bartın-Uhıs Ukıkaya Koyu ve arazileri 
Ukıçay deresi 

Barbn-Kurucasile Hisar köyü TekkekOy 
deresi 
Barbn-Ukıs Kızıllar Köyü Aksu ve 
Uzundereler 
Bartın-Ozbatı kOyO Asagıdere 
MaruMumlar ve Iskalan der. 
BartırvOzbası MyO Atajıdere 
Mah .Mumlar ve Iskalan der. M. 

Bartın-Merkez Geriskatırcı Köyü 
arz-Gokırmak Çayı yandere. 
Bartın-Merkez Geriskatıra Köyü 
arz.Gökırmak Çayı yandere f i 

BarurvAmasra »ç.mert<ea Horhor deresi 

BartırvAmaara llç.merkezi Horhor d.f.f 
Bartın-Bahçelik «.Yaprak ve Şlrrojir 
deresi 
Bartın-Uka İçe merk.Ukıt Çayı 

Bartın-Ukıs üçe merk.Ulus Çayı f.f 

Bartın-Ukıs Kozanlı koya Uluçayve 
Keserek dereleri 
Bartın Kozcaflız Beldesi Sanayi sitesi 
kozcağız çayı 
Bartın KozcaO<z Beldesi Sanayi sitesi 
kozcaoız çayı f.f 

- Bartın 1 sol sah) kaya kazısı 

Depolama 
Sulama 
Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

DSİ BARTIN İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

KARAKTERİSTİK 

66hm3 
2113 ha 

670 ha 
1 II 

1 koy 

6 ha 

1 koy 
1 koy 

l koy 

1 koy 

1 koy 

1 üçe 

1 koy 

1 tçe 

1 mah. 

1 ilçe 

ılı 

BASLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1995 - 2009 

2003- 2007 

2005- 2006 

2005- 2006 

2005- 2007 

2003- 2006 

2003- 2005 

2003- 2005 

2005- 2007 

2003- 2006 

2005- 2007 

2003- 2008 

2005 • 2008 

PROJE 
TUTARI 

117 421420 

112399 000 

112399 000 

8 022 420 

4929 683 

64 089 
33721 

483000 

560 000 

345 000 

93136 

45 600 

74300 

41022 

34 999 

15 000 
201250 

217954 

100123 

275000 

282635 

122654 

1940000 

2004 YIU 
SONU 

HARCAMA 
13 509 676 

13362 000 

13 362 000 

147 676 

134 908 

26 749 
7284 

23 258 

6284 

42 780 

11803 

13085 

3665 

Kesifi 

1553714 

1000 000 

1000 000 

553 714 

497 714 

30000 
13721 

1 

1 

1 

30 000 

20 000 

31520 

29 219 

21914 

11335 
1 

30000 

30000 

1 

33000 

22 000 

195 000 

20 

ö 
1 

1 



OSİ BARTIN İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

PROJE NO 

20020020070 

Not: 1-BOyûk 

PROJE ADI 

B -TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 

1 -Bartın-merkea-Kozcaflız beldesi 
Hasankadı koyunun Gûnye deresi 
Bartın-merkezi -Kozcağız beldesi 
Hasankadı köyünün Gûnye deresi f.f. 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

BÜYÜK SU İSLERİ (11 

KirazlıköprûfZBK) 

İL TOPLAMI 

su işi projeleri 2005 yılı fiyatlanna göredir. 

KARAKTERİSTİK 

Taşkın 1 köy 

Kurulu göç : 15 MW 
Ort. Üretim : B2GWWyıl 

Depolama : 66 hm3 
Sulama 2113 ha 
Taşkın 676 ha 

Imah. 
8 köy 
3 ilçe 
2P 

Kurulu Güç : 15 MW 
Ort Üretim : 82GWh/yıl 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

2003 2007 

2002 • 2009 

PROJE 
TUTARİ 

9273? 

66237 

26500 

90786000 

90786000 

90786000 

208207420 

2004YIU 
SONU 

HARCAMA 
1276i 

9950 

2818 

22084000 

22084000 

22084000 

35593676 

Kesifi 

5600C 

40000 

16000 

10000000 

10000000 

10000 000 

11553714 



I 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

E k _ 2 BARTIN İLİ 2005 YIU YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek 

(YTL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramalan 

13M6 Bat Karadeniz Endüstriyel Hammade Aramalan 29.167 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

16A4 Zonguldak Bitümlü, Çanakkale ve Trakya Kömürlerinden. 3.750 
Aktif Karbon Ûretilebilirliğinin İncelenmesi 

Rev.ödenek Harcama 
(YTL) (YTL) 

28.887 -

3.714 -
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54.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Maden Kanununda yer alan üretim iznine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6591) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Zekeriya AKINCI 
Ankara Milletvekili 

Bilindiği üzere ülkemizin yer altı kaynaklarının daha verimli 
değerlendirilmesi, ruhsatlandırma çalışmalarında bürokratik işlemlerin 
azaltılması, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, gerekçeleri ileri 
sürülerek 5177 sayılı Maden Kanunu çıkartılmış 05.06.2004 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

1-Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç adet üretim izni 
verilmiştir? 

2-Bu kanunun 7.maddesi üretim izinlerini düzenlemektedir. Bu maddenin 
uygulanmasına dair bir yönetmelik çıkartılmış mıdır? 

3-7.maddeye dair yönetmelik yayınlanmamış ise hangi kriterlere göre 
üretim izni verilmektedir? 

4-Bahse konu olan ve diğer Bakanlıklardan alınması gereken üretim 
izinleri Bakanlığınız mı yoksa ruhsat sahipleri tarafından mı alınmaktadır? 

5-Bk ruhsatın üretim izinlerinin alınması ne kadar süre almaktadır? 

6-Üretim izni verilirken bölgesel kriter uygulan maktamıdır? (Gsm, Çed, 
Mera v.b izinler) 

7-Eğer bölgesel kriter uygulanmıyor ise örneğin İstanbul Şile ile Adana 
Aladağlarda bulunan ruhsatların üretim izinleri için (Gsm, Çed, Mera v.b 
izinler) aynı kriterler mi uygulanmaktadır? 

••-.-iittijriiSUi ^.c\'^rvz-c «LLI.İÜI; .-il i!îUk.ic'Scp ıiûKiCinn,KüruniTiaîi gdrcKirKr.-: 
temdit talebinde bulunulan ruhsatlar için aynı üretim^eriterleri uygulanmakta 
mıdır? Uygulanıyor ise doğru buluyor musunuz? 
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T.c. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 15.O.APK.0.23-300- / £ ^ g -
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 1 3 0 0 15 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11636 

sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Zekeriya AKINCI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/6591-11710 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı ı 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan " 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKERİYA AKINCI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/6591-11710) 
Soru 1 : 

Bilindiği üzere ülkemizin yer altı kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi, 
ruhsatlandırma çalışmalarında bürokratik işlemlerin azaltılması, kurumlar arasında 
koordinasyonun sağlanması, gerekçeleri ileri sürülerek 5177 sayılı Maden Kanunu çıkartılmış 
05.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

- Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç adet üretim izni verilmiştir? 

Cevap 1 : 
3213 Sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 5177 Sayılı Kanunun 

yürürlüğe girdiği 05.06.2004 tarihinden 29.06.2005 tarihine kadar 1376 adet işletme ruhsatı ve 
1238 adet işletme izni verilmiştir. 

Soru 2 ; 
Bu kanunun 7. maddesi üretim izinlerini düzenlemektedir. Bu maddenin uygulanmasına 

dair bir yönetmelik çıkartılmış mıdır? 

Cevap 2 : 
5177 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince izne tabi alanlarda madencilik 

faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir hükmü getirilmiştir. Bu kapsamda 
Kamu kurum ve kuruluşları, Meslek odaları ve sektör temsilcilerinin görüşleri de alınarak 
Bakanlığım tarafından hazırlanan İzne Tabi Alanlarda Madencilik Faaliyetlerinde Uygulanacak 
Esasları Belirleyen "Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği" 24.05.2005 tarihinde Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılmış ve 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
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Soru 3 ; 

7. maddeye dair yönetmelik yayımlanmamış ise hangi kriterlere göre üretim izni 

verilmektedir? 

Cevap 3 : 

İzne tabi alanlarda madencilik faaliyetlerini düzenleyen Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliği, 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, bu 
tarihten itibaren Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işletme izni verilmektedir. 

Soru 4 ; 

Bahse konu olan ve diğer Bakanlıklardan alınması gereken üretim izinleri Bakanlığınız 

mı yoksa ruhsat sahipleri tarafından mı alınmaktadır? 

Cevap 4 : 

Söz konusu izinler, 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği kapsamında, ruhsat sahipleri tarafından alınlabileceği 

gibi, ruhsat sahibi Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederek izinlerinin alınmasında 
gerekli koordinasyonun sağlanmasını isteyebilecektir. 

Soru S : 
Bir ruhsatın üretim izinlerinin alınması ne kadar sure almaktadır? 

Cevap 5 : 

Maden Kanununun 7 nci maddesi 3 ncü fıkrasında "Çevresel etki değerlendirmesi 
işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç üç ay 
içinde bitirilir." hükmü getirilmiştir. Madencilik faaliyetleri için gerekli olan izinlerin alınması 

için yapılacak talepler bu çerçevede değerlendirilecektir. 

Soru 6 : 

Üretim izni verilirken bölgesel kriter uygulanmakta mıdır? (Gsm, Çed, Mera v.b. izinler) 

Cevap 6 ; 

İşletme izni verilirken ruhsat sahiplerinden arazi mülkiyet izni, ÇED ve GSM olmak 

üzere üç grup izni alıp almadığı irdelenmektedir. Bunun için herhangi bir bölgesel kriter 

uygulanmamaktadır. 

Soru 7 : 

Eğer bölgesel kriter uygulanmıyor ise örneğin İstanbul Şile ile Adana Aladağlarda 

bulunan ruhsatların üretim izinleri için (Gsm, Çed, Mera v.b. izinler) aynı kriterler mi 

uygulanmaktadır? 
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Cevap 7 ; 
İşletme izinleri, 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Madencilik Faaliyetleri îzin Yönetmeliği kapsamında verildiğinden bölgesel ayrım 
yapılmamakta ve aynı kriterler uygulanmaktadır. 

Soru 8 ; 
Anayasal güvence altındaki müktesep hakların korunması gerekirken temdit talebinde 

bulunulan ruhsatlar için aynı üretim izni kriterleri uygulanmakta mıdır? Uygulanıyor ise doğru 

buluyor musunuz? 

Cevap 8 : 
Temdit taleplerinin değerlendirilmesi esnasında ruhsat sahiplerince diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından alınmış izinler müktesep hak olarak kabul edilmektedir. Ancak, söz konusu 
ruhsat sahiplerinin farklı alanlarda bir çalışmasının olması söz konusu ise, bu durumda İzne Tabi 
Alanlarda Madencilik Faaliyetlerini Düzenleyen İzin Yönetmeliği çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. 

55.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Yortanlı ve Çaltıkoru baraj projelerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6593) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

j ^ 
HAKKI ÜLKÜ 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 
Bergama'nın Paşa Ilıcası Mevkii'nde 1994 yılında yapılan kazılar sonucunda bulunan Allianoi 

Antik kenti, 1970 yılında D.S.t tarafından yaptırılan Bakırçay Havzası Tarımsal Sulama Planı 
çerçevesinde yapımı birlikte planlanan Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarından, temeli 1994 yılında atılan 
Yortanlı Barajı'mın suları altmda kalacaktır. Yortanlı ve Çaltıkoru Barajları birlikte 
projelendirilmiş olmasına rağmen Çaltıkoru barajından ziyade Allianoi'yi sular altmda 
bırakacak olan Yortanlı Barajı'mn her açıdan yoğun bir şekilde desteklendiği 
gözlenmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. D.S.İ kontrolünde ilerleyen bu baraj projeleri hangi aşamalarda bulunmaktadır ? 
2. Baraj yapımları eş zamanlı olarak ilerlemekte midir? Bir eş zamanlılık söz konusu 

değilse nedenleri nelerdir? 
3. Son beş yılda söz konusu barajlara ayrılan ödeneklerin miktarı nedir? 
4. Yortanlı Barajı'mn suları altında kalacak olan Allianoi Antik Kenti'nde yapılan 

kurtarma kazıları için D.S.İ.'nin ayırmakla yükümlü olduğu ödenekler, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına zamanında aktarılmış mıdır? 

5. Tarımsal sulama amacıyla projelendirilen Bakırçay Havzası Sulama Planı içinde yer alan 
Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlan'nm bölgeye sağlayacağı ekonomik katkı ile Allianoi Antik 
Kenti'nin korunması ve turistik olarak geliştirilmesi durumunda sağlanacak ekonomik 
getirinin bir karşılaştırması yapılmış mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- / 2 - 6& 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

15 AĞUSTOS 2005 
1 1 3 0 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11636 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün tarafıma tevcih ettiği 7/6593 esas no.lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
1 -önerge Cevabı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/6593) 
Soru 1 ; 

Bergama'nın Paşa ılıcası Mevkii'nde 1994 yılında yapılan kazılar sonucunda bulunan 

Allianoi Antik kenti, 1970 yılında DSİ tarafından yaptırılan Bakırçay Havzası Tarımsal 

Sulama Planı çerçevesinde yapımı birlikte planlanan Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarından, 

temeli 1994 yılında atılan Yortanlı Barajı'mn suları altında kalacaktır. Yortanlı ve Çaltıkoru 

Barajları birlikte projelendirilmiş olmasına rağmen Çaltıkoru barajından ziyade Allianoi'yi 

sular altında bırakacak olan Yortanlı Barajı'mn her açıdan yoğun bir şekilde desteklendiği 

gözlenmektedir. 

DSİ kontrolünde ilerleyen bu baraj projeleri hangi aşamalarda bulunmaktadır? 

Cevap 1 : 

Ülkemizin en verimli tarım arazilerinin bulunduğu Bakırçay havzasında yer alan 

Bakırçay-Kınık projesinin su kaynaklarından; 

6 990 hektarlık alanın sulanmasını sağlayacak olan Yortanlı Barajında bugüne kadar 

ulaşım yolları, derivasyon tüneli kazısı, beton kaplaması, kontak-konsolidasyon 

enjeksiyonları tamamlanmış, derivasyon sağlanmış, dolusavak inşaatı bitirilmiş, memba 

batardosu ile gövde dolgusunun %67'si tamamlanmış ve barajın göl alanı içinde kalan 

Bergama-lvrindi karayolu göl alam dışına alınmış olup, % 68 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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4 251 hektarlık arazinin sulanmasını sağlayacak olan Çaltıkoru barajında ise bugüne 
kadar derivasyon tünelinin kazı, kaplama ve kontak ve konsolidasyon enjeksiyon işleri, tünel 
giriş-çıkış portal yapılan ve su alma yapısı tamamlanmış, çevirme şeddesi yapılarak 
derivasyon sağlanmış, gövde sağ ve sol sahil sıyırma kazısı kısmen bitirilmiş, sol sahil 
heyelan bölgesinde 450 000 m3 yük hafifletme kazısı yapılmıştır. Yaklaşık 3,5 km lik ocak 
ulaşım yolu ve dolusavak ulaşım yolu kazısı ile 116.48 m kotundaki 93 m uzunluğunda ve iç 
çapı 3,6 m olan enjeksiyon galerisine ulaşan ulaşım galerisi kazısı tamamlanarak uzunluğu 
315 m ve iç çapı 3,6 m olan 115 m kotundaki enjeksiyon galerisinin 210 m lik kısmı ile 
uzunluğu 220 m ve iç çapı 3,6 m olan 158 m kotundaki enjeksiyon galerisinin 185 m lik 
kısmı açılmış ve baraj inşaatında %38 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2 : 
Baraj yapımları eş zamanlı olarak ilerlemekte midir? Bir eş zamanlılık söz konusu 

değilse nedenleri nelerdir? 

Cevap 2 ; 
Bakırçay-Kınık projesi kapsamında yapımı devam eden Yortanlı barajı 16.09.1993 

tarihinde, Çaltıkoru Barajında ise 14.12.1995 tarihinde ihale edilmiş olup, her iki barajda da 
inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmekte olup Çaltıkoru barajı civarında meydana 
gelen heyelanın ıslah çalışmaları sebebiyle baraj gövde inşaatı ile alakalı gecikmenin telafisi 
yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

Soru 3 : 
Son beş yılda söz konusu barajlara ayrılan ödeneklerin miktarı nedir? 

Cevap 3 : 
Her iki baraj için son beş yılda ayrılan ödenek tutarları aşağıda sunulan listededir. 

YTL 
Yılı 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Yortanlı Barajı 
498 322 
657 065 

1 
1717 992 
3 320 477 

Çaltıkoru Barajı 
503 708 
654 981 

1 
435 009 

1 445 250 
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Soru 4 : 

Yortanlı Barajı'nın sulan altında kalacak olan Allianoi Antik Kenti'nde yapılan 

kurtarma kazılan için DSİ'nin ayırmakla yükümlü olduğu ödenekler, Kültür ve Turizm 

Bakanlığına zamanında aktanlmış mıdır? 

Cevap 4 : 

Yortanlı Barajı inşaatının başlaması ile birlikte, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 04.05.1994 tarihinde 

protokol yapılmış ve gerekli ödenek derhal sağlanarak 17.10.1994 tarihinde Bergama Müze 

Müdürlüğü'nce kurtarma kazısı çalışmalanna başlanmıştır. Yapılan protokol gereği 

1994-2005 yıllan arasında her yıl düzenli olarak ödenek aktarmalan yapılmış olup, bu 

ödenekler 2005 yılı fıyatlan ile toplam 2 108 354 YTL'dir. Ana protokolün 4-5b maddesine 

istinaden 02.05.2005 tarihinde düzenlenen ek protokol gereği 300 000 YTL ödenek 

27.05.2005 tarihinde ilgili Kuruluş bütçesine aktanlmıştır. Bazı yıllarda kurtarma kazılanna 

aynlan ödenek, baraj inşaatına ayrılan yatınm ödeneğinin %25'ine yaklaşmaktadır. Ayrıca, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödenek aktarmasının yanı sıra kazı çalışmalan sırasında 

ihtiyaç duyulan her türlü makine ve ekipman desteğini de sağlanmaktadır. 

Soru 5 : 

Tanmsal sulama amacıyla projelendirilen Bakırçay Havzası Sulama Planı içinde yer 

alan Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlan'nın bölgeye sağlayacağı ekonomik katkı ile Allinoi Antik 

Kenti'nin korunması ve turistik olarak geliştirilmesi durumunda sağlanacak ekonomik 

getirinin bir karşılaştırması yapılmış mıdır? 

Cevap 5 : 

Ülkemizin en kaliteli pamuğunun ve sanayi domatesinin yetiştirildiği havzada 

Bakırçay-Kınık projesinin tamamlanmasıyla birlikte toplam 20 030 hektarlık alanda sulu 

tanma geçileceğinden 2005 yılı fiyatlanyla 51 282 000 YTL net gelir artışı sağlanacaktır. 

Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlarının sulama alanında geçimini tanm yaparak sağlayan bir çiftçi 

ailesinin gelirinde, normal gelirine ilave olarak ortalama 8 000 YTL artış olacak ve 

6 000 kişiye ek istihdam sağlanacaktır. 
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56.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Beldibi Beldesinde gerçekleştirilen bazı 
uygulamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6594) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLETİVİECLISI BAŞKANLIĞIMA 
Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Antalya Milletvekili 

17. Mayıs 2005 tarihinde Cumhuriyet ve Sabah Gazetelerinde yayınlanan haberlerde 
ifade edildiğine göre; Antalya'nın turizmle rantı yükselen beldelerinden biri olan Beldibi'nde, 
rantla başlayan sorunlar ve kavgalar hat safhaya ulaşmıştır. Anılan hukuk dışı uygulamalar, 
Beldibi Atatürk Parkı'nın önündeki 450 metrelik sahil şeridinin usulsüz olarak kiraya 
verilmesi ve işletilmesi; yine Atatürk Parkı'nın içine Atatürk Heykeli yerleştirilerek burasının 
tören alanına dönüştürülmesine yönelik belediye meclisi kararına rağmen buraya disko 
yapılması; 3 Mayıs 2005 tarihli meclis toplantısında belediye meclisi üyelerinin bütçe kesin 
hesaplarına ilişkin uzman kişi taleplerinin reddedilmesi ve de toplantı tutanaklarının usulüne 
uygun tutulmadığı yönündedir, iddia edildiğine göre, birçok hukuk dışı uygulamanın 
merkezinde, geçtiğimiz yıl görevden alınan eski Belediye Başkanı Abdullah Çelik ve Belediye 
Başkan VekiK Akif Talih vardır. Bu bağlamda, 

1. Antalya İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Beldibi Atatürk 
Parkı'nın önündeki 450 metrelik kıyı bandının işletilmesine, ihaleyi alan firma tarafından kira 
bedeli ödenmeksizin devam edildiği iddiası doğru mudur? 
2. Eğer doğru ise, bu yüzden kamunun uğradığı zararın miktarı nedir? 

r-\\ esnada, bu sahilin intal edilen, isletme ihalesini alrrns olan firm." ?dma başka bir 

firmanın sahilin işletme tahsilatlarını yaptığı iddiası doğru mudur? 

4. Atatürk Parkı'nın tören alanına dönüştürülmesi kararma rağmen, buraya Atatürk Büstü 
yerine disko yapıldığı iddiası doğru mudur? 
5. Belediye Meclisi üyelerinin bütçe kesin hesaplarına ilişkin uzman talepleri neden yerine 
getirilmemiştir? 
6. Belediye Meclisi toplantıları tutanaklarının usulüne uygun tutulmamakta olduğu iddiası 
doğru mudur? 
7. Bu ve başka hukuk dışı uygulamalar konusunda meclis üyelerinin ve vatandaşların ilgili 
makamlara yaptıkları başvurular var mıdır? 
8. Bu başvurular üzerine başlatılan herhangi bir soruşturma var mıdır? 
9. Yapılan soruşturmalarda meclis üyelerine başvurulmadığı iddiası doğru mudur? 

Nail Kamacı cx 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ ">"S1,o- ^ 2 o ? v ç>a/aY72005 
(300) (317) 

KONU : 7/ 6594 Esas Numaralı 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 13.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
11636- 7/6594 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
11646-7/6594 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/6594 Esas Numaralı Antalya- Beldibi 
Beldesinde gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil 
edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

önergede yer alan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sorularla ilgili olarak Antalya 
Valiliğince Bakanlığıma intikal ettirilen konular teftiş programında değerlendirilecektir. 

9 uncu soruyla ilgili olarak Valilikçe yapılan araştırma sonucu düzenlenen 4.3.2005 
tarihli araştırma raporu üzerine 20.5.2005 tarihli araştırma/ön inceleme onayı alınmış olup, 
Bakanlığım denetim elemanı tarafından düzenlenen ön inceleme raporu gereği için Kemer 
Kaymakamlığına gönderilmiştir. 

Ayrıca, Beldibi Belediye Başkanlığı hakkında vatandaşlar tarafından Antalya 
Valiliğine yapılan müracaatlar üzerine ön inceleme emirleri verildiği ve işlemlerin halen 
devam ettiği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 1.7.2005 tarihli ve 2746 sayılı yazısından 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

sdülkadir AKSU 
Bakan 

57.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bazı ilçelerin adliyelerinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6601) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. 'Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Mehmet S. KESÎMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

1) Bazı ilçe adliyelerinin kapatılması yönünde Bakanlığınızın herhangi bir girişimi var 
mıdır? 

2) Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır ya da yapılmakta mıdır? Bu konuda 
yapılan çalışmalar ne aşamadadır? 

3) Hangi gerekçelerle bazı ilçelerdeki adliyelerin kapatılması düşünülmektedir? 
Kapatma karan verilirken hangi kıstaslar gözönüne alınacaktır? 

4) Kapatılması düşünülen adliyeler arasında Demirköy Adliyesi de var mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 22 .08 .2005 

Bakan 
980 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/06/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/6601-11735/34550 sayılı yazınız, 

b) 27/06/2005 tarihli ve 7683 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6601 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Mehmet S.KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6601 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde halen faaliyette bulunan adliyelerin, bölgelerin coğrafi durumları ve iş 
yükü dikkate alınarak kurulduğu; adliye teşkilâtının kurulduğu yerlerde sulh hukuk, asliye 
hukuk, sulh ceza ve asliye ceza olmak üzere asgarî dört mahkemenin bulunduğu; bu 
mahkemelerde en az iki veya üç hâkim ile iki Cumhuriyet savcısının görev yaptığı, bunların 
yanında en az bir yazı işleri müdürü, bir icra müdürü, üç zabıt kâtibi, bir mübaşir ve bir 
hizmetlinin de adlî personel olarak çalıştığı; 

Son dört yılın adlî istatistikleri ve dava sayıları incelendiğinde, bazı adliyelerdeki iş 
yükünün ve dava sayısının hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bakabileceğinin üzerinde bir 
sayıya ulaştığı, bu nedenle hâkim ve Cumhuriyet savcılarının aşırı iş yükü altında ve zor 
şartlarda çalışmak zorunda kaldıkları; buna karşılık bazı adliyelerde dava sayısının hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının terfileri bakımından gerekli asgarî sayının da altında olduğu; bu 
yerlerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kendilerini geliştirmede büyük 
güçlüklerle karşılaştıktan, dava sayısı az olduğundan terfi bakımından da sorun yaşadıkları; 
bu sorunun çözümlenebilmesi için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yeni ilke 
kararlarının alındığı veya mevcut ilke kararlarının değiştirildiği; 

Adliyelerin bazılarında yeterli duruşma salonu bulunmadığından duruşmaların hâkim 
odalarında yapıldığı, bazılarında ise duruşma salonlarının amacına hizmet etmekten uzak 
olduğu, bu durumun da Devlet otoritesinin bir göstergesi olan yargı organları hakkında 
olumsuz düşüncelere yol açtığı ve Anayasanın 141. maddesindeki "duruşmaların alenîliği" 
ilkesinin uygulanabilirliğini önemli ölçüde zafiyete uğrattığı; 
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Dazı ilçelerde banka şubesi bulunmadığından adlî hizmetlerin görülmesi için zorunlu 
olan, mahkemelerin kasa hesapları ve harç tahsil işlemlerinin ikmalinde, bilirkişi ücretlerinin 
ve personel maaşlarının ödenmesinde sorunlar yaşandığı; yine ilçelerin bir kısmında lojman 
olmaması, bir kısmında ise var olan lojmanların yetersiz olması nedeniyle bu yerlerde görev 
yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin büyük güçlüklerle karşılaştıkları, bu 
güçlüklerin ekonomik ve sosyal yönden olduğu kadar psikolojik yönden de bu kişilerin 
yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği; 

Günümüzün gelişen teknolojisi ve ulaşım imkânlarıyla yerleşim birimleri arasındaki 
ulaşımın oldukça kolaylaştığı, iletişimin gelişmesi nedeniyle de insanların resmî veya özel bir 
çok işlemlerini bulundukları yerlerden yapabilir hâle geldikleri; gelişen teknoloji ile birlikte 
yargı faaliyeti için yapılacak teknolojik alt yapı çalışmaları, bilgisayarlı çalışma ortamı. 
yargıdan beklenen işlev, adliyelerin durumu ve sorunları göz önüne alındığında her ilçede 
adliye bulunmasının yargının hızlanmasına katkı sağlamadığı: 

Adliyesi kapatılan ilçelerden. 50'sinin 9.000 ve altında, 62'sınin 10.000 ilâ 19:000 
arasında. 20'sinin 20.000 ilâ 29:000 arasında, 4'ünün ise 30:000 ve üzerinde nüfusa sahip 
olduğu, çoğunda Devlet hastanesi ve uzman doktorun bulunmadığı, 74'ünde emniyet 
teşkilâtının faaliyete geçirilmediği, hiçbirinde cezaevinin bulunmadığı, bazılarında banka 
şubesinin olmadığı, sadece 5'inde müstakil adliye binasının bulunduğu, 79'unda apartman, iş 
hanı ve benzeri amaçlarla inşa edilmiş kiralık binalarda, 14'ünde belediye başkanlığına ait 
binalarda ve diğerlerinde ise hükümet konaklarında veya idarî organlarca tahsis edilen 
bölümlerde yargı hizmetlerinin yürütülmeye çalışıldığı: 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, adlî hizmetlerin daha etkin, hızlı ve sağlıklı 
bir şeklide yerine getirilmesini, kısıtlı bütçe kaynaklarının daha verimli kullanılmasını, hâkim 
ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe intibakları ve terfileri ile sosyal yaşantılarındaki 
zorlukların ortadan kaldırılmasını ve hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin iş 
yüküne bağlı olarak dengeli bir şekilde istihdam edilmesini temin etmek maçıyla; yıllık dava 
dosyası sayısı asliye mahkemelerinde 200. sulh mahkemelerinde 250 ve tüm mahkemelerde 
ise 1000'in altında olan veya dava dosyası sayısı belirtilen rakamlardan fazla olmakla birlikte 
coğrafi açıdan birbirine çok yakın ve ulaşımı kolay olan, 137 ilçe adliyesinin, 2461 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda yer alan yetkiye dayanılarak, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu'nun 09/06/2004 tarihli ve 278 sayılı ve 08/11/2004 tarihli ve 523 
sayılı kararıyla kapatıldığı; 

Adliye teşkilâtı kapatılan yerlerin en yakın adliye teşkilâtının yargı çevresine dahil 
edildiği; ilçelerin coğrafi konumları ve ulaşım imkânları, aralarmdaki mesafe ile güvenlik 
durumları özellikle göz önünde tutulmak suretiyle, birleştirilen adliyeler arasındaki uzaklığın 
azamî 30 kilometre olmasına dikkat edildiği, buna karşılık az sayıdaki ilçelerde bu mesafenin 
50 kilometreye çıktığı: 

Söz konusu adliyelerdeki hâkim. Cumhuriyet savcısı ve adlî personelin iş yükü çok 
olan adliyelerde görevlendirilmesi suretiyle yargıdaki aksaklık ve tıkanıklığın bir ölçüde 
aşılmasının hedeflendiği ve kapatılan adliyelerdeki hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile adlî 
personel iş yükü çok olan adliyelerde görevlendirilerek, yargının daha etkin ve süratli 
olmasının sağlandığı; 

Yukarıda belirtilenler dışında adliye kapatılması yönünde Bakanlığımızca yapılmış 
veya yapılmakta olan herhangi bir çalışmanın bulunmadığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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58.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıt kaçakçılığına ve akaryakıt vergilerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6603) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET'MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ER^fSLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN'in "... son dönemlerde akaryakıt 
kaçakçılığında ciddi artış görülmektedir. Başta ÖTV olmak üzere vergi 
dilimlerinin yüksek olması, akaryakıt kaçakçılığını cazip hale getiriyor. ..." 
şeklindeki açıklamaları bazı basın ve yayın organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1-Akaryakıt kaçakçılığındaki artışın temel nedeninin "ÖTV ve vergi 
dilimlerinin yüksek olduğu" şeklindeki Devlet Bakanı Sayın Kürşad 
TÜZMEN'in tespitine katılıyor musunuz? 

2-Bu tespitler doğru ise, akaryakıttaki yüksek yergi oranlarında bir 
indirime gitmeyi düşünüyor musunuz? 

3-Son beş yılda, yıllar itibariyle akaryakıt kaçakçılığından kaynaklanan 
maddi kaybımız ne kadardır? İktidarınız döneminde bu kayıpları önlemeye 
yönelik ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 
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T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Sayı :B.07.1.GİB.0.82-8211-449 
Konu : Yazılı Soru Önergesi H 08.0 5*0 3 9 5 4 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 13.06.2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'm tarafıma tevcih ettiği 7/6603 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Akaryakıt ürünlerinin fiyatları, dünya akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artışlara 
paralel olarak serbest piyasa şartlarında oluşmaktadır. 11/01/2005 tarihinden bugüne kadar bu 
ürünler üzerinden alınan özel tüketim vergisj tutarlannda herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. Bu husus dikkate alındığında, kaçak veya kayıt dişilik ile vergiler arasında 
bağlantı olduğunu kabul etmek mümkün değildir. 

Öte yandan, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettirilmesi 
için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarında pompalara 
yazarkasa konulması uygulaması başlatılmış, akaryakıt dağıtım şirketlerinin ana depolanna 
elektronik sayaç konulması ile ilgili çalışmalar nihai aşamaya gelmiştir. Aynca, 
Bakanlığımıza yapılan ihbarlar değerlendirilmekte ve ilgili diğer birimlerle birlikte yaygın bir 
şekilde denetimlere devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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59.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, meslek yüksekokullarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6606) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. f / 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1-Ülkemizr genelinde toplam kaç tane Meslek Yüksek Okulu 
bulunmaktadır? Bugüne kadar bu okullardan kaç kişi mezun olmuştur? 

2-Halen bu okullarımızda kaç öğrenci öğrenim görmektedir? Meslek 
Yüksek Okullarından mezun olan öğrenciler gerekli bilgi ve donanım 
açısından yeterli görülmekte midir? 

3-Ülkemizin ihtiyacı olan teknik-meslek elemanlarının yetiştirilmesini 
temin etmek amacıyla, Meslek Yüksek • Okullarının yeniden 
yapılandırılmasına yönelik olarak iktidarınız döneminde ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır? 

(*) Rapor hacimli olduğundan taranmamıştır. 

- 3 1 3 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.0.03.O5.O3-ll/ ( J J 5 ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın "Meslek yüksekokullarına ilişkin" ilgi yazı eki 
7/6606 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Meslek yüksekokullarına ait sayısal bilgiler: 

MYO Dağılımı 

Devlet Üniversitelerinde 
Vakıf Üniversitelerinde 
4702 S.K. Vakıf MYO 
TOPLAM 

Faal 

462 
25 
2 

489 

Faal Olmayan 

130 
3 
2 

135 

Toplam 

592 
28 
4 

624 
Not: Devlet üniversiteleri bünyesinde olup faal olmayan 130 MYO'nun 107'si Sağlık Bakanlığından 

üniversitelere devredilip faal olmayan Sağlık Meslek Yüksekokullarıdır 

Söz konusu yüksekokullardan; 1982-1983 öğretim yılından 2003-2004 öğretim yılına kadar -bu 
öğretim yılları dahil- toplam 751.788 öğrenci mezun olmuştur. 

2-3. Meslek yüksekokullarında, 2004-2005 öğretim yılında okuyan toplam öğrenci sayısı 
384.456'dır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında "...meslek yüksekokulu 
veya hazırlık okulu veya birimlerin kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek 
öneriler üzerine karar vermek" Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında zikredilmektedir. 

Buna göre meslek yüksekokulları Yükseköğretim Genel Kurulu Kararına dayalı olarak 
Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca kurulmakta ve Bakanlığımıza sadece bu okulların kurulduğuna dair 
bilgi verilmekte olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Bakanlığımıza intikal ettirilen Meslek 
Yüksekokullarının Program Geliştirme Projesi sonuç raporunun bir örneği ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^*^*^J 

/ f Do<6r. Hüseyin ÇEVJIK 
^-~^ Millî Eğitim Bakanı ) 

EK/EKLER: / 
1-Rapor 

VS / ^72005 
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MEB-YÖK 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ 

SONUÇ RAPORU 

C5 Haziran. 2002 
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^ £ = L _ _ _ ME3-YÖE MESLEK YtJKSESOKüLLASI 
• Dl!ly3L|jÇjŞ PROGRAM GELİŞTİRME PSOJESİ 

1.GİSİŞ 
4702 Sayüı Ksmm , Yükseköğretim Kanununda, Çıraklık ve Meslek Eğirimi Kanununda. 

MEB'nın Teşkilat ve Görevleri Eakkmda Karmn Sekiz Yıllık Eğitim Kanunu ve 3418 sayılı 
VHnTrplarrfa değişikSk yapan çerçeve niteliğinde kanundur. Bu kanunun smavsız üniversiteye 
geçişle flgîH olan bölümü mesleki ve teknik eğirimde yeni bir dönüm noktasıdır. 

4702 Sayılı Karmn uyannca. mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun 
olacaklann/olanlann istedikleri takdirde , bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en 
yalcn programların uygulandığ:, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan 
veya bölgesi dışındaki meslek yüksekoknllanna ile açıkcğretim önlisans programlarına smavsız 
olarak yerleştirilebileceklerdir. Yerleştirme iş ve işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. 

Bu iramınrm temel amacı ülkemizde mesleki ve teknik eğilimi yaygınlastumak, tüm 
dünyada olduğu gibi ortaöğretimde mesleki teknik eğitim ağırlığını % 60 'lara çekmektir. 
Ülkemizde 2001 yılı itibariyle işgücünün % 77'si ilkokul, % 14'ü ortaokul, % 9' nun da 
yükseköğretimden mezun clanlann düştürdüğü da dikkate alındığında bu kanunun önemi daha 
da iyi görülür. 

4702 sayüı karnın uyannca meslekî Ye teknik orta öğretim kurumlarından meslek 
yüksekokullarına sınavsız olarak öğrenci alınacağından bu geçişin program açısından tutarlılığını 
ve devamlılığım sağlayabilmek ve ileride modüler sisteme geçişe imkfin verecek ve aynı 

"zamanda istihdam kesiminin ihtiyaçlarım karşılayacak şekilde meslek yüksekokulları eğitim 
programlarmı geliştirmek amacıyla "MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme 
Projesi" adı ile 10 Aralık 2001 tarihinde bir proje başlatılmıştır. Proje 30 Mayıs 2002 tarihinde 
hedeflerine ulaşarak tamam lanmışar. 

2.MESLEK2 TEKNİK ORTAÖĞRETİMİN BUGÜNKÜ DURUMU 
• Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramları öğrencilerini genel ortaöğretimin amaçlan ile 

birlikte onları iş ve meslek alanlarına insan gücü. olarak yetiştirir ve yüksek öğretime hazırlar. 
Mesleki ve teknik crzaöğretim;erkek teknik öğretim okulları, kız teknik öğretim okullan, ticaret 
ve turizm eğretimi ckuilan, din eğretimi okulları, çok programlı liseler, ezci eğitim okjüan, özel 
eğretim okulları ve sağlık eğitimi okullarından oluşmaktadır. 

2001-2002 öğretim yılında; 3400 mesleki ve teknik ortaöğretim olculunda 821900 öğrenci 
öğrenim görmekte, 66100 öğretmen görev yapmaktadır. 

' Erkek.Teknik öğretim oknllarınllkerniz' endüstrisinin gereksjftim duyduğu iş alanlarına 
erta. kademe teknik insan gücü yetiştiren ve yükseköğretime öğrenci bazniayan ortaöğretim 
kururniandrr. Erkek teknik öğretim okullan^nadolu teknik liseleri, teknik liseler^Anacciu 
meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır. 2001-2002 
öğretim yıkntia,13G0 okulda 348100 öğrenci öğrenim görmekte, 29000 öğretmen görev 
yanmaktadır. 

Kız teknik öğretim cknllar^rülkemiz endüstrisinin gereksinim duyduğu iş alanlarına erta 
kademe teknik işgücü yetiştiren ve yükseköğretime Öğrenci hazırlayan ortaöğretim kurumlandır. 
K:r. teknik öğretiın okunaruAnadcîn krz meslek liseleri, kız meslek liseleri ve çok programiı 
liselerden cluşmalcadrr. 2001-2002 öğretim yılında; 708 okulda 136500 öğrenci öğrenim 
görmekte, 135C0 cğreünen görev yapmaktadır. 
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ÜUcemİTİn ticaret, nırizm, muhasebe, - bilgisayar, maliye, pazarlama, bankacılık, 
kooperatifçilik, sekreterlik, emlak korrnsyotKmlnğu, borsa hizmetleri, sigortacılık, mahalli 
idareler Ye Gerişim gibi alanlaroajcanıu ve özel sektörün gereksinim duyduğa nitelikli insan 
gücünü yetiştiren ortaöğretim kanrmlandrr. Ticaret ve fprmn öğretirni okuDar^Anadohı otelcilik 
ve turizm meslek lisesi, Anadolu dış ticaret meslek BsesjAnarfolu ticaret meslek lisesi, Anadolu 
sekreterlik meslek lisesi, Anadolu aşçıhk meslek lisesi, Anadolu mahalli idareler meslek lisesi 
Anadolu iletişim meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı liseden oraşmaktadır.2001-
2002 Öğretim yümda; 809 okulda 263500 öğrenci öğrenim görmekte, 149000 öğretmen görev 
yapmaktadır. 

Din figrerimİTİTTinmlık-hatipfîlc ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine 
getirilmesi üe görevli elemanları yetiştirmek üzere hem mesleğe hem de yükseköğretime 
hazırlayan programların uygulandığı ortaöğretim kurumlandır. Din öğretirni oknllarrjmarn hatip 
liseleri, Anadolu jmam h?tip liseleri, çok programlı liselerden oluşmaktadır. 2001-2002 öğretim 
yılında; 558 oknlda 71500 öğrenci öğrenim görmekte, 8400 öğretmen görev yapmaktadır. 

Nüfusa az ve dağmık olan yerlerde ortaöğretimin genel, mesleki ve teknik öğretim 
programlarını bir yönetim alımda uygulayan çok programlı liseler açılarak, küçük yerleşim 
birimlerindeki okulların bina ve tesislerinden eğirim araçlarından, öğretmen ve diğer 
personelinden yararlanılmaktadır. 2001-2002 Öğretim yümda; 591 çok programlı lisede 138800 
öğrenci öğrenim görmekte 10200 öğretmen görev yapmaktadır. 

3. MESLEK YÜKSEKOKIJLLARININ BUGÜNKÜ DURUMU 

Üniversitelerimize bağlı 413 meslek yüksekokulnndaki iki yıllık önlisans programlarına 
kayıtlı toplam örgün öğrenci sayısı 2001-2002 eğitim-öğredm yümda yaklaşık 240.000 civarında 
olup, bu okullardan 2000-2001 döneminde mezun olan öğrenci sayısı ise yaklaşık 60.000'dir. 
Meslek yüksekokullarında, sosyal bilimler. Sağlık bilimleri, teknik bilimler, ziraat ve ormancılık, 
;sanat. alanlarında • eğirim .ye öğretim . sürdürülmektedir. Meslek yfiksekoknllarmda öğrenci 
sayısmda sürekli artışlar gözlemlenmektedir. Bu artışlar gelişen Türkiye endüstrisinin kaliteli Ye 
becerili sahibi ara insan gücüne olan ihtiyacının açık bir göstergesidir. 

YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel eğitim projeleriyle bu yüksekokullardan 31 tanesi 
müfredat, makine teçhizat, öğretim elemanı temini ve yetiştirilmesi konularında desteklenmiş ve 
dünyadaki benzerleri ölçeğine taşınmıştır. 

Meslek Yüksekokullarında 5307 adet öğretim elemam görev yapmaktadır. Öğretim 
elemam basma. - düşen öğrenci .sayısı,. UNESCO standartlaşma göre 12 iken, bn sayı 
Yüksekokullarımızda 45* dir. Şu anda meslek yüksekokullanna giren öğrencilerin ancak % 
50'si meslek ve teknik lise mezunu olup, geri kalan ise lise kökenli öğrencilerden cluşmateadır. 
4702 Sayılı Yasayla bu görüntü değişecek Ye meslek yüksekokalu öğrencilerinin hemen tamamı 
mesleki teknik eğitim yapan orta öğretim kırumlarmdan gelenlerden oluşacaktır. 
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4JVIZB-YÖS MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELÎŞİİSME PROJESİ 

4702 Saydı Yasanm en önemli tarafı mesleki ve teknik eğitimde bütünlüğü sağlamaktır. 
Eğirim dokumuz içerisinde mesleki ve teknik eğitimin Ak kademesi mesleki ve teknik orta 
efrrim, ikinci kademesi ise meslek yüksekokullarında önlisans düzeyinde verilen eğitimdir. Bu 

. iki kademenin mü&edadarmm birbirinin devamı şeklinde olması gerekir. Ancak bugünkü yapıda 
devamnhğm olduğundan bahsedilemez. Bu projede MYO larda yürütülen programlarm mesleki 
teknik orta eğitimde yürütülen programların mümkün olduğunca devamı niteliğini alması 
istenmiş ve proje sonrasında bu sonuca ulaşılmıştır. 

4.1. Amaç 

Proje 4702 saydı kanun uyarmca meslekî ve teknik orta öğretim kuramlarından meslek 
yüksekoknllanna sınavsız olarak öğrenci alınması hükmünün getirilmesi nedeniyle bu geçişin 
program açısından tutarlılığını ve devamlılığını sağlayabilmek ve ileride modüler sisteme geçişe 
imkân verecek ve aynı zamanda istihdam kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde meslek 
yüksekokulları eğirim programlarını geliştirmektir. 

4.2. Hedef 

Uygulamadaki aciliyet de göz önüne alınarak Meslek Yüksek Okullarında en yaygın olan 
ve en çok öğrencisi bulunan Bilgisayar Programcılığı, Endüstriyel Elektronik, Elektronik 
Haberleşme, Elektrik, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, IVHTTiİpnHirmfi-Sngntmâ  İnşaat, 
Otomotiv, Tekstil, İşletmecilik, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Turizm-Otelcilik, 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Pazarlama programlarını yukarıdaki amaç çerçevesinde 
geliştirmek ve programlarda okutulacak kaynak kitap veya ders notlarını araştırmak ve tavsiye 
etmektir. 

4 3 . Sûre 

Proje 10 Aralık 2001 tarihinde başlamış. 30 Mayıs 2002 tarihinde tamamlanmıştır. 

4.4.Prcgrsra Geliştirmede Alınan Eedef 

Projede geliştirilen eğitim programlarının bir meslekte öngörülen düzeyde yeterlilik 
basta olmak üzere öğrencilere okuma, yazma, matematiksel işlem yapabilme, dinleme, konuşma 
gibi temel becerileri kazandırma yarunda yarana düşünme, karar verme, doğru Derişim 
kurabilme, problem çözme, hayalinde canlandırma, nasıl öğreneceğini bilme, akü yürütme gibi 
düşünme becerileri ye sorumluluk, kendine saygı, sosyallik, kendini yönetme, doğruluk ve 
dürüstlük sergîLeaıe gibi kişisel nitelikler kazandırması hed^ermıiştir. 

4 -S.Geüştirfien Programlar 

2000-2001 eğitim öğretim yılında ülkemizde 413 MYO da 298 farklı eğitim programı 
bulunmaktadır. Projede bu programlarda ki öğrencilerin yaklaşık % 70'ni kapsayan 15 program 
seçilmiştir. Bu programlar, bulunduğu MYO sayısı Ye öğrenci saydan itibarı de şöyledir; 
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?ROJ2 ÇERÇEVESİNDE GEXİ5TİR3LEN15 PROGRAMIN İSİMLERİ, PROGRAMIN 
OLDUĞU MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YAKLAŞIK ÖĞRENCİ SAYILARI 

PROGRAMADI 

MAKİNE 

İKLİMLENDÎRME 
SOĞUTMA 

İNŞAAT 

EİLGİSAYARLI 
MUHASEBE 
ENDÜSTRİYEL 
ELEKTRONİK 

PROGRAMİN OLDUGV 
MYO SAYISI 

56 

28 

93 

166 

50 

HABERLEŞME j 21 

TOPLAM ÖĞRENCİ 
SAYISI(YaHaşık)* 

13.000 

5.000 

15.000 
1 

7.807 

15.000 

İ.300 

KONTROL SİSTEMLERİ j 0 - i -3 nnn 
TEKNOLOJİSİ i 2 0 1 3 - ° ° ü 

ELEKTRİK 

BİLGİSAYAR 
PROGRAMCILIĞI 

OTOMOTİV 

TURİZM-OTELCİLİK 

TEKSTİL 

BÜRO YÖNETİMİ VE 
SEKRETERLİK 

PAZARLAMA 

İŞLETME 

96 

16 

39 

70 

53 

68 

12 

177 

TOPLAM | 970 
•• , — 

13.000 

3.000 

4.000 

14.000 

10.000 

13.000 

2.500 

9.280 

128.SS7 

* Toplam öğrenci serns^ıda II. öğretim programında okuyan öğrencuer de dikkate chnmifar. 

4.6.?roje Yönetimi 

F:eje ; Frcje Başkanı, Proje Yönetim kurulu. Program Geliştirme Kurulu, Prcgranı 
Geüşuime Çekirdek Gurabu ve Program Geliştirme İhtisas Komisyonlarından oluşmuştur. 
Eaaanla iigfli teşkilat şeması aşağıda verilmiştir. . . 
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BAŞKAN 
İZ. 

YÖNETİM KURULU 
I 

PROGRAM GELİŞTİRME KURULU 

JL 
PROGRAM GELİŞTİRME ÇEKİRDEK GURUBU 

JL 
İHTİSAS KOMİSYONLARI 

0 : 2 

4.6.1. Proje Başkanı 

Proje Eaşionı YÖK/DB Er.düsîriyel Eğitim Projelerinde aktif olarak görev yapmış, bu 
projeler kapsamında program geliştirme konusunda birikimli Ankara Üniversitesi Çankın 
Meslek Yüksekclahı Müdürü Pröf-Dr. Sabahattin BALCI dır. 

PTTJje Başkamnm Görevleri: 

• Frojerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak. 

• Yönetim ve Program Geliştirme Kurullarına Başkanlık etmek. 

• Projenin belirülen süre içerisinde tamamlanması için çalışma takvimini, görev 

bclüşürriünü, gerektiğinde görev ve görevlilerle ilgili değişiklikleri yapmak. 

• Çalışmaların riiî7rn,u" bir şekilde yürütülmesini temin etmek.. 

• Prcje sürecindeki bütün safhalarda gözlem ve denetimlerde bulunmaktır. 

4.63.. Proje Yöc-eiim Korulu ve Görev Dağıhsu 

Yöaeîsn Ksraln. üyeleri ve görevleri; 

• FrolDr. Sabahattin BALCI (Başkan) 
(Ankara Üniversitesi Çanları MYO Müdürü) Projenin genel yönetimi, koordinasyon, 
gözetim ve denetim. 

<» Dr. N e c s s s a YEŞÎLMEN (Başkan Vekili) 
(MZB MATERGEM Başkam) Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iş, işlem ve 
yazışmalanmn yapılması, gözetim Ye denedin. 

-320 
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• DcçJDr. SJrîûşeyin TOKAY (Başkan VdriE) 
(YÖK EEP Birlrn Başkam) Projesin Yükseköğretim kuramları ve diğer kurumlar ile ilgili 
iş, işlem ve vazşmalannm yapılması,' gözetim ve denetim. 

• Yr^Doç.Dr.SeiçTiMISTIE:oQ-U(Oye) 
(MKÜ îskendcnm MYO Müdürü) Projenin iş çevreleri fle ilgili iş ve işlemleri, ihtisas 
komisyonları arasmda akademik koordinasyon, gözerim ve denetim. 

• Yrd. Doç. Dr. leza GÜRBÜZ (Üye) 
(Ankara Üniversitesi Çankırı MYO Müdür Yard.) Genel yönetim ile ilgili planlama, 
organizasyon, web sayfasının işletimi, diğer idari işler, gözetim ve denetim. 

Ayrıca yönelim knrnln üyeleri Projenin amaç ve hedefleri • doğrultusunda belirlenen 
çalışma taJcvimi içerisinde yûrotülmesird teinin etmek ve bu amaçla:" 

• Projenin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak. 

• Projenin belirtilen süre içerisinde tamamlanması için çalışma takvimini, görev 
bölüşümünü, gerektiğinde görev ve görevlilerle ilgili değişiklikleri yapmak. 

• Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini temin etmek. 
• ' Pmjff Cl<m:-ÎMrfrV7 >mfnn safhalarda ğfiylgm v e rfmgtTmlwrig hnliTnmak. 

• ihtisas komisyonlarına program geliştirme aşamalarında istihdam kesiminin görüş 
ve önerileri başta olmak üzere her türlü desteği sağlamak, 

görevlerini yürütmüşlerdir. 

4.6-3. Proje Program Geliştirme Kurura 

Program geliştirme karuro; proje başkanı, ihtisas komisyonu başkanları, program geliştirme 
ve endüstri ilişkileri bakımından deneyimli proje meslek yüksek okulu müdürlerinden iki, iş 
çevrelerinden bu hususlarda deneyimli temsilcilerinden ve program geliştirme uzmanından 
oluşmuştur. Kurul aşağıdaki üyelerden oluşmuşun:. 

Prof. Dr. Sabahattin BALCI (Çatkın MYO) 
Dr. Necmettin YEŞÎLMEN (METARGEM).. 
Prof. Dr. tlhan SEZGİN (Gazi Ü. EBF) 
Prof. Dr. Şakir EAYlNDm(Erzincan MYO) 
Doç.Dr. S-Hüseyin TOKAY (YÖK EEP Başkanlığı) 
Doç.Dr. ibrahim E. GÜZELBEY (Gaziantep MYO) 

DoçJDr. Kasan KARÂHAN (Kayseri MYO) 

Doç .Dr. Z- Gckay KAYNAK (Uludağ Teknik Büimler MYO) 

Doç.Dr. Işık Şifa ÜSTÜNER (.Akdeniz Sosyal Bilimler MYO) 
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• Doç Dr. Ayten ULUS OY (Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi) 

• DocJDr. Mehmet TAŞPINAR (Fırat Üniversitesi Teknik Eğirim Fakültesi) 

• Yrd. Doç. Dr. Selçuk M K T L E O C L U (îskendenın MYO) 

• Yrd. Doç. Dr. Rıza GÜRBÜZ .(Çankm MYO) 

• Yrd. Doç. Dr. Şeref KAVAK (Canlan MYO) 

• Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ (Ankara MYO) 

• Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU (Balıkesir MYO) 

» Yrd. Dcç. Dr. Dilara DEMİRBULAK (Çankaya Üniversitesi) 

• Yrd. Doç. Dr. ilhan ÖZTURAN (Düzce MYO) 
• Dr. îsmet SÖZEN (ÎSOV icra Kurulu Başkam) 
• Öğr.Gör. Kasan DEDE (Çarıkın MYO) 
• Öğr.Gör. Murat ARI (Çankm MYO) 
• Öğr.Gör. Bekir Güldîbi (Çankm MYO) 
• Öğr.Gör. Orhan ZORER (Çankm MYO) 
• Öğr.Gör. Dr. Yücel KAYAB AJŞI (Gazi Üniversitesi Eğirim Fakültesi) 
• Kadir BAYRAKTAR (ASO Genel Sekreteri) 
» Aysel tşçi (British Council) 
» Dr. A.Vefik EVİN (ISOV İcra Kurulu Başkan Vekili) 
• Sibel İRKEY (YÖK Eğitim Daire Bşk) 
• Semra SEVÜK (TOBB) 
• Osman YILDIRIM ( M E T A R G E M ) -
• Cengiz ÎŞSEVER (Erkek Teknik Ögr. Gen. Md. Dai. Bşk) 
« Gülgün ERHUN (Kız Teknik Ögr. Gen. Md. Dai. Bşk.) 
' E ilaca DELEN (Ticaret Turizm Ögr. Gen. Md. Dai. Eşk.) 
• Bayram AKBAŞ (Türk iş Kurumu Temsilcisi) 
• . Necati BALTA (Türk iş Temsilcisi) 

Proje Program Geliştirme Kurulunun Görevleri; 
• Program geliştirme ile flgüi ana ilke esas ve formadan belirlemek. 

• İhtisas komisyonlannın çalışmalarım izlemek ve belirtilen esaslara ve çalışma takdimine 
bağlı kalınarak işlerin yürütülmesini sağlamak. 

• Programların Meslek Yüksek Okullarında uygulanması için gerekli altyapıyı belirlemek. 

• ihtisas komisyonlarından gelen program geliştirme tekliflerim değerlendirerek karara 
bağlamaknr. 
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4.6.4. Program Geliştirme Çekirdek Gurubu ye Görevleri 

projede görev yaran proje çekirdek gurubu üyeleri ve projedeki görevleri şöyledir, 

,• Prof. Dr. Sabahattin BALCI (ÇarJanMYO)" 
Genel yönetim, pıogram geliştirme kamla kararîarmm ırygulanmâsı, koordinasyonu. 

• Prof. Dr. Ühan SEZGİN (Gazi Üniversitesi) 

• YrdLDoç.Dr. Dilara DEMtRBüLAK (Çankaya Üniversitesi) 
Süreç içinde ihtisas komisyonlarına program geliştirme metod ve teknikleri hakkında 
destek sağlamak, birikimlerini paylaşmak. 

• Semra SEVÜK (TOEB Eğitim Şubesi Md.) 
• Kadir BAYRAKTAR (ASO Genel Sekreteri) 

Süreç içerisinde çalışmaların iş dünyası ile işbirliği içinde sürdürülmesi, çalışmalara iş 
dünyasının düzenli karkılannın sağlanması. 

• Osman YILDIRIM (METARGEM Program Geliştirme Uzmanı) 
Süreç içinde ihtisas komisyonlarına program geliştirme metod ve teknikleri hakkında 
destek sağlamak, birikimlerini paylaşmak. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili koordinasyonu 
sağlamak. 

• Hasan DEDE (Çankırı MYO) 
• Yrd.Doc.Dr. Şeref KAVAS (Çarkın MYO) 
• Murat ARI (Çarıkın MYO) 

Akademik işierin düzenli yürütülmesüıde ihtisas komisyonlanna destek sağlamak, 
program geliştirme kurulunun sekrcteryasını yapmak, kararların ihtisas komisyonlarına 
duyurulmasını sağlamaktır. 

4.6.5. Program îbiâsas Komisyonları 

Program Geliştirme İhtisas Kornisycnlan; birisi MEB temsilcisi olmak üzere bu sahada 
uzmanlaşmış en az beş kişiden oluşmuşnır. Hangi programlarda ihtisas kornisycnlan 
oluşnınıiacağı ve kaç kişiden oluşacağı proje yönetim kurulu tarafından belirlenmiştir, ihtisas 
komisyonu başkanları proje yönetim kurulu tarafından atanmıştır. 

Görevleri; 
• ' Program GeSştinne Karara tarafından hazırianan genel çalışma takvimine uygun olarak 

kendi ihtisas komisyonunun çalışma takvimini ve çalışma esaslarını belirlemek. 
• Sorumluluğunu üstlenmiş olduğu programın proje amaç ve hedeflerine uygun olarak 

geliştirilmesini sağlayıp Program Geliştirme Kuruluna sunmak. 
• Diğer ihtisas kcmisycnlan ile kocrdineli çalışarak geliştirilecek elan programın ana ilke 

ve formatiara uyumunu sağlamak. 
• Program geliştirme esnasında, ihtiyaç duyduğu bilgi ve diğer dokümanları tedarik etmek, 

.ihtiyaç duyulduğunda Program Geliştirme Knrulundan talep etmek. 
• Program Geliştirme Kurulu ile iletişim ve işbirliği içerisinde bulunmaktır. 
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4.6.5.1. Makine İhtisas Komisyona 

Mafcirıe Programı İhtisas Komisyomınmı aşağıdaki şeklice belirlenmiş çalışmalar bu 
komisyonca yûrârnlmüstar. 

• Yrd.Dcç.Dr. Rıza GÜRBÜZ (Başkan) 
Canlan MYO (Ankara Üniversitesi) 

• YrdJDoçJDr. Hacı SAĞLAM 
Selçuk Teknik Bilimler MYO (Selçuk Üniversitesi) 

• • Dr. Gülsen AKDOĞAN 
Kayseri MYO (Erriyes Üniversitesi) 

• Saat ÖNAL 
Osmaniye MYO (Çokurova Üniversitesi) 

• Kalii KHIÇOĞLU 
Ankara Battalgazi EML. 

• MazaferBÜYÜKKÖMÜRCÜ 
- Kırıkkale Merkez EML 

4.6.5.2. îkîimlendjnne Soğutma İhtisas Komisyonu 

Ikürolendirme Soğutma Programı ihtisas Komisyonunun aşağıdaki şekliyle belirlenmiş 
çalışmalar bu komisyonca yürütüLmüştür. 

• YrdJDccDr. Hüseyin BULGURCU 
. Balıkesir MYO (Balıkesir Üniversitesi) 

• ' Dr. Ali KÜIÇARSLAN 
Kocaeli MYO (Kocaeli Üniversitesi) 

• Yücel CANLI 
Ege MYO (Ege Üniversitesi) 

• Eülent BAL 
BaukesirlOO.YüEML. 

• Ayhan KAÇAR. 
Konya Meram EML 
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4.6.5.3. İnşaat İhtisas Komisyonu 

İnşaat Programı İhtisas Kcmisyonmnm aşağıdaki şekliyle belirlenmiş- çalışmalar bn 
komisyonca yürârfilrnoştâr. 

• Frof.Dr.Şakir BAYINDIR (Başkan) 
Erzincan MYO (Atatürk Üniversitesi) 

• Öör.Gcr. İsmet ULUSU 
Erzincan MYO (Atatürk Üniversitesi) 

• Öğr.Gör. Levent SAHAN 
Kayseri MYO (Erciyes Üniversitesi) 

• Öğretmen Aliye SALMAN 
Erzincan Merkez EML. 

• Öğretmen Nihat KOÇ 
Erzincan Merkez EML 

• İnşaat Müh. İbrahim ÖZELGÜL 
Özgör Yapı inşaat Müteahhitlik 

4.6.5.4. Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İhtisas Komisyonu 

Eilgisayarh Muhasebe Prcgracu İhtisas Kcmisyonunu aşağıdaki şekliyle belirlenmiş 
çahşmalar bu komisyonca yürütûlmüşu:r. 

• DoçJDr. S. Hüseyin TOKAY(Başkan) 
YÖK EE? Birim Başkam 

• Yrd.DoçJ5r. Şeref KA.VAK 
Canlan MYO (Ankara Ünivers;:esi) 

• Dr. Nihal VasSye TEZSEZENER 

• Hazım MEMİŞ-
Çanları Ticaret Meslek Lisesi 

• Davut EAYERİIOĞLU 
Canlan Ticaret Meslek Lisesi 
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4.6£Ji* Endüstriyel Eektroıük İhtisas Komisyona 

. Endüstriyel Elehromk Programı thfi«a«; Komisyonunu aşağıdaki- şekiiyîe aşağıdaki 
şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür. 

• Orhan ZORER(Başkan) 
Çankın MYO (Ankara Üniversitesi) 

• AbdnlbhGÜÇYILMAZ 
Canlan MYO (Ankara Üniversitesi) 

• HakanlŞTK 
Amasya MYO. (19 Mayıs Üniversitesi) 

• M-Nejde: YILDIZ 
Ege MYO (Ege Üniversitesi) 

• Özgür TüLtS 
Ankara Baİgat EML. 

• Cenk YÜRÜT 
Ankara Balgat EML 

4.6JS.6, Elektronik Eaberlesme İhtisas Komisyonu 

Kaberleşme Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş 
çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür. 

• Murat ARI(Başkan) 
Çankın MYO (Anlara Üniversitesi) 

•'•'• İsaNAVRUZ 
Çankın MYO (Ankara üniversitesi) 

• Musz ARDOĞAN 
E alikesir MYO (Balıkesir Üniversitesi) 

• Memduh YURTERİ 
Ankara Yüdınm Beyazıt EML 

• . Ercan.ARIKAN 
Ankara Türk Telekbm A.TJL 

• EasanOVAK 
Telekomünikasyon Kurumu Ankara Bölge Müd. (Sektör Temsilcisi) 

- 3 2 6 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

>erŞ—_- • M Z 3 - Y Ö S ' M E S L E S Y Ö K S E S 0 5 Ü L L A S I 
^ L ^ - J f l T " " P R O G R A M GELİŞTİSME F £ Q J S S İ 

4.6.5.7. Kontrol Sistemleri Teknolojisi İhtisas Komisyona 

Kontrol Sistemleri.Teknolojisi Programı İhtisas Komisyohmıtı aşağıdaki şekliyie 
aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür. 

• Mehmet ElÇER(Eaşkan) 
Canlan MYO (Ankara Üniversitesi) 

• Mehmet TÜMAY 
Çanîcn MYO (Ankara Üniversitesi) 

• îsmetGÜCÜYENER 
Uludağ Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) 

• Karun TOPAK . 
Mersin MYO (Mersin Üniversitesi) 

• Erhan UYTUN 
Ankara Balgat EML. 

• Tarkan AYDİN 
Ankara Balgat EML. 

4.5.5-3. Elektrik İhtisas Ecınisjccs 

Elektrik Programı ihtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyie aşağıdaki şekliyle belirlerimi 
çalışmalar bu komisyonca vürüüimüştir. 

• Öğr.Gcr. Hasan DEDE (3aşkan) 
Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi) 

• Öğr.Gcr. Turgay TAŞKIN (Raportör) 
Canlan MYO (Ankara Üniversitesi) 

• Öğr.Gcr. Ahmet AKBAY (Üye) 
Tekirdağ MYO (Trakya üniversûesi) 

» Semih ÖNAL (Üye) 
Osmaniye MYO (Çulcurova Üniversitesi) 

• Erdoğan GÜNER (Üye) 
Ankara Yeni Mahalle EML. 

• Mahir ALTİN (Üye) 
Ankara Eevcazan EML. 
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4.5.5.9. Bilgisayar Programcığı İhtisas Komisyona 

Bilaisayar Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle 
• belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yörûtnlmüştûr. 

• Bekir GÜLDÎBÎ(Başkan) 
Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi) 

• Erkan GÜLER 
Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi) 

• Şener ES KÎ 
Çantan MYO (Ankara Üniversaesi) 

• ibrahim KAYA 
Mersin MYO (Mersin Üniversitesi) 

• Derya ŞAKİN 
Ankara Atatürk Teknik ve EML. 

• ismail Kakta BAŞYİĞİT -
Çanken Ticaret Meslek Lisesi 

• Melek Yddız TONGA 
Ankara Atatürk Tek-And-Mes.L. 

4.6-5.10. Otomotiv İhtisas Komisyonu 

Otomotiv Programı ihtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş 
çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür. 

• Doç Dr. Z. Gökay KÂYNAK(Başkan) 
Uludağ Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) 

• Yrd.Dcc.Dr. Rıdvan ARSLAN 
Uludağ Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) 

• Mehmet Yalan ÜB AY 
Gölcük MYO (Kocaeli Üniversitesi) 

• .Selçuk FÎÜZLER. 
Bursa EmriyetEML. • 

• Mustafa TOFÇU 
Bursa Hürrive: EML. 
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4.6.5.11. Tgıizs-Otelrins ısîisas Komisyonu 

ramıîhtisî Torizm-GteleiIikPrograıaîhtisas Komisyonunu aşağıdaki şeküyle aşağıdaki şekliyle 
belirlenmiş çalışmalar bu kom^/oııca ycrütilîrnnşîfir. 

• İşık Şifa ÜSTÖNERCBaşksn) 
Akdeniz Sosyal Bilimler MYO (Akdeniz Üniversitesi) 

• Gürol KARAL 
Akdeniz Sosyal Bilimler MYO (Akdeniz Üniversitesi) 

• .Rahmi ÇİFTÇİ 
Antalya Anadolu OteîcîŞc ve Turizm ML. 

• Selahamn ÖĞÜTOGLÜ 

Antalya Anadolu CteîcrDik ve Turizm ML 
• AvniAKER 

Sekler Te'msilcisi 

» Mesut EUZ 
Sekler Temsilcisi 

4JSJSJ2. Tekstil tht«as SLomisyonn 

Tekstil Programı îhesas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş 
çalışmalar bu komisyonca yürürillmüşTür 

• Doç.Dr. ibrahim K. GÜZELE EY(Başkan) 
Gaziantep MYO (Gaziantep Üniversitesi) 

. • Yahya AĞİR-
Gaziantep MYO (Gaziantep Üniversitesi) 

• Mahmut K3UÇKIRAN 
Kahramanmaraş MYO (K-Marîş Sütçü îmam Üniversitesi) 

o Dilek DUYGU 
Gaziantep Şahrnbey H.M. Bakbak KTLAKML.KML. 

• Mustafa KARAKAYA 
Gaziantep Haö. Sami KONUKOGLU EML. 

• Mehmet ASLANSOY 
lekstü îşadamlaB Demeği Bşk. 
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4.6J.15. Büro Yönetimi ve Sekreterlik İhtisas Komisyonu 

Büro ycncünıi ve SekreterHk Prograım İhtisas Komisyonunu aşandaki şekliyle aşağıdaki 
şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürümlmüşîür 

• Yrd JOoc-Dr. Mehmet ALTEsÖZ(Başkan) 
Ankara MYO (Hacettepe Üniversitesi) 

• Dr. Gamze KAEYAOĞLU 
Uludağ Sosyal Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi) 

• Ögr.Gör.. Selin AYGEN. 
Akdeniz Sosyal Bilimler MYO (Akdeniz Üniversitesi) 

• , Sait KANAT ' 
Ankara Opera Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi 

• Filiz SÖYLEMEZ 
Ankara Opera Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi 

• Mustafa CAN 
Dikmen Nevzat Ayaz Kız Meslek Lisesi 

. • Kadir BAYRAKTAR 
Ankara Sanayi Odası Genel sekreteri 
Sekıör Temsilcisi 

4.6.5.14- Pazarlama İhtisas Komisyonu 

Pazarlama Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle 
belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülınüştür 

• DoçJDr.'Kasım KARAHAN (Başkan) 
Kayseri MYO (Erciyes Üniversitesi) 

• YrdX>ç.Dr. Erdal ÜNSALAN 
Amasya MYO (Akdeniz Üniversitesi) 

o H. Nuray YÖNET (Raportör) 
Balıkesir MYO (Eahkesir Üniversitesi) 

• Ahmet GÜLSEREN 
Kayseri Ahmet Erdem And .Ticaret ve Ticaret Meslek.Lisesi 

• Seyit Ali GÜNGÖR 
Kayseri Ahmet Erdem Ar-d.Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi 

• Akm BAYRAK 
Kaysiad Üyesi 
Pazarlama Sektörü Temsilcisi 
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4.6 J . 1 5 . İşletmecilik İhtisas Komisyona 

işletmecilik Prcgramı ihtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle 
belirlenmiş çahşraalar bu komisyonca yûratûlrnûştür 

• YrdDoçDr. Şeref KAVAK(Başkan) 
Çankın MYO (Ankara Üniversitesi) 

• Hasan DAĞLAR 
Çankın MYO (Ankara Üniversitesi) 

• Fatih ÖZDEMÎR 
Mersin MYO (Mersin Üniversitesi) 

• CemalettinYENÎKEÇECİ 
Çankın Ticaret Meslek Lisesi 

• Zehra KARAKAYA 
Çankın Ticaret Meslek Lisesi 

4.7. Yöntem 

Proje ekibinin ülke genelinden seçilmesi,, zamanm son derece kısa olması, ekip 
elemanlarının asli işlerini aksatmadan projede çalışmak zorunda olmalar:, birhlcts çalışma 
imkanlarının kısıtlı olması, şeffaflık, esneklik, paylaşıma açıklık, dışandan katkı alabilme, 
iletişimde hızlılık, yönetim, gözetim ve denerimin süratle yapılabilmesi ve ekonomik vb. 
sebecierie zaman sının olmadan çalışabilmek amacıyla WE3 ortamında çalışma benimsenmiştir. 

is 

Ohışturulan WEB sitesi projenin her safhasında katkı, kontrol, geri beşleme, olgunlaştırma gibi 
hususlarda fimamrmî sağlamıştır. 24 saat kullanıcıların hizmeünde olan servis sağlayıcı aym 
zamanda merkezi bellek işlevini de görmüştür. 

Kurullara ve komisyonlara daha evvel müfredat geliştirme çalışmalarında görev yapmış, 

konusunda deneyimli kişiler seçümiş, işlem basmaklarında projede yer almayanlardan da sürekli 

katkı alınmıştır. Çakşınaiann WEB ortamında yapılması tüm meslek yüksekokullarjun da 
, fatıİTmiTrı sağfarmşrrr 

Tüm ihtisas komisyonlarında izlenen çalışma basamaklan şu şekildedir, 
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Frcgramın Orta Öğretim Müfredatlarının Genel Olarak incelenmesi 

JZl-
Halca Yörinüikicki MYO F£ir',m Programlarının İncelenmesi ve Dorum Tespiti 

4J-
tki Yıllık ö n Lisans Eğicınisin Uluslar arası Boyum Üe İlgili Tespitlerin Yapılarak 

Genel Bir Çerçevenin Çıkartılması. 

-O-
Yapılan Tespitlerde Göz önüne Alınarak Meslek Standartları Açısından 

Teknikerüeinin Meslek Tacımı ve İs Analizinin Yarılması. 

~CL 
C n a ö t e r i m d e Yürütülen Program Derslerinin Yeterliliğinin Analiz Edilmesi. 

^~L 
Sektör ve MezurJ.2ja Anket Uygulamasının Yapılması. 

JZL-
Yapılan Analizler ve Tespitler DoŞrulrusunda ve Kurullarda Alınan Kararlar 

Çerçevesinde Müfredat Programmın Genel Çatısının Oluşturulması. 

^ L 
Belirlenen Derslerin Ders Saac ve Kredilerinin Tespiti. 

4D-
ICredileri Belirlenen Derslerin İçeriklerinin Öngörülen Formlar Doğrultusunda 

seüıienerek Yazılması. 

-O-
Harılanan Müfredat Prcsr^mının İlgili Kesimlerin Görüşüne Sunulması. 

JZL 
Alınan Genişler Doğrultusunda Müfredatlara Son Şeklin Verilmesi. 

— = ^ _ J = > -
Onava Arz Edüınesi. 
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Öğretim prograrnlannın geliştirilirken aşağıdaki temel ilkeler dikkate alınmıştır. 

1. Yeterl ik: Unvanı taşıyanın vizyonu, rolü, becerileri ve davranış şekilleri göz önüne alınarak 

mesleğinde erişmesi beklenilen yeterlilik tanımlan yapılmıştır. 

2. GecsriSik: .Öğretim programının hem gelişen teknolojiye uygtm hem de endüstrinin 

beklentilerine cevap verecek özelliklerde olması için işveren kesimi ile mevcut MYO'lanndan 

meran olup da bir iş yerinde çalışan meslektaşlarmm düzenlenen anketlerle görüşleri alınmış, bu 

eörüşler eğitim-öğretim programının geçerliliği acısından referans olarak kullanılmıştır. 

3. uyumluluk: Eğitim programının uyumluluğu iki yönlü olarak sağlanmaya çalışılmıştır. 

• Gelişen teknoloji ve endüstrinin beklentilerine uyumluluk. 

• Mesleki ve Teknik Ona Öğretimden Meslek Yüksekokulu eğitimine geçiş, örJisans 

eğitiminden Hsans eğitimine geçişte uyumluluk. 

Ker iki alanda da gerekli araşurma ve analizler yapüarak geçişlerde soran olmaması için Meslek 

Yüksekokulu eğitim-öğretim programının uyumluluğu sağlanmıştır. 

4. Çesitiîük: Programlarda öğrenim gören öğrencilere ilk iki yanyıl ortak eğitim verüdikren 

sonra son iki yanydda dal eğitimi görme seçeneği sunulmuştur. Programın öğrencileri belgesel 

ihtiyaçlara göre bu alt programlardan bir tanesinde eğitim-öğretim alabilirler. 

5. Esneklik: Müfredat programına EH. ve IV. yarıyılda konulan er. az 4'er saatlik seçmeli dersler 

üe programa esneklik kazandırılmıştır. Öğrenciler 2 yıllık bir eğitim-öğretim sonunda temel fen 

bilimi, matematik, Türkçe ve bir yabancı dil, bilgisayar kullanımı, iletişim teknikleri, işletme 

yönetimi ve mesleği üe ilgili temel bilgi ve becerilere erişebilecektir. 

6. Gerçek Ortanda Eğitin: Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi ve 

Meslek Yüksekokulu ile Endüstri arasında güçlü bir ihşkinin kurulabümes; için iki yıiiık 

öğrenim süresinde her yü en az 6 hafta olmak üzere 2 yılda toplam 12 haftalık endüstriye dayalı 

öğrenim öngörülmektedir. 

7. AkreditasTon: uluslararası kabul görmüş akreditasyon jamıllanmn (ABET, SQA vb.) 

akredite ettiği Meslek Yüksekokulu dengi iki yıllık Mesleki ve Teknik okulların eğitim-öğretim 

programlan ir.ceier.erek, hazrlanan eğirim programının gelecekte uluslararası akreditasyon 

kurullarınca akredite ciabüecek bir yapıda olması sağlanmıştır. 
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3. Bügisavar vs Yabana DS yT-flginrrm: Mezunun bilgisayar ve yabancı dil bilgi ve becerilerini 

geliştirmek için müfredat programınca bu üti a1?na özel önem verilmiştir. Yabancı düin yancıda 

öğrencinin kendi ana HHrm* knllanabilmesi, yazui ve sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi için 

müfredat programında gerekli alt yapı ohstoruitntıştnr. 

Müfredat programının uygulanmasında en önemli sorumluluk öğretim elemanlarına 

düşmekledir. Müfredat prograrmrm belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için öğretim elemantennm 

çok iyi bir en hazırlık yaparak dersleri teorik ve uygulama oranlarına göre öğretmeleri 

gerekmektedir. 

4.7JZ. Yapılan Toplantılar ve Uluslararası Katkılar 

l5.Ocak.2002 tarihinde ÖSYM Başkanlığında proje yönetim kumlu üyelerinin, program 

geliştirme kurul üyelerinin ve program geliştirme ihtisas komisyonu üyelerinin kaddığ: 

bilgilendirme ve yönlendirme toplantısı yapılmışa:. 

Proje geliştirme çalışmaları doğralmsunda Amerika'dan Teknisyen ve Tekniker Eğnimi 

ile Program Geliştirme Modelleri hakkında sunuş yapmak üzere Minnesota Devlet Üniversiteleri 

ve Yüksekokulları Buüği'nden Dr. David K3NGSBURY ile Mr. Craig N. FROKETun 11-12-15. 

ŞubaL2002 tarihlerinde Ankara'ca Program Geliştirme Kurul Üyeleri ile İhtisas Kcmisycr.iar. 

başkan ve üyelerine seminer vermiştir. 

Proje geliştirme çalışmaları doğrultusunda, İngiltere ve Avrupa Topluluğu birikimlerini 

aktarma 'amacıyla ingiltere Fıfc CoDege^den Dr.- David ASTUL 26-29 Mart tarihlerinde 

Program Geliştirme Kurul Üyeleri ile İhtisas Komisyonları başkan ve üyelerine seminer 

vermiştir. 

20-21-22 Mayıs 20C2 tarihlerinde ise İlgaz'da Program Geliştirme Kurul Üyeleri üe 

İhtisas Komisyonlar: başkanları bir araya gelmiş geliştirilen^ programiann tümü ayn ayn 

sunularak gözden geçirilmiş, tartışılmış ve oylanarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca ihtisas komisyonlara gündemli olarak her ay en az iki toplann (her biri 2-3 gün 

süreli) yaparak çalışmalarını sürekli geliştirmişlerdir. 
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4.7.3. Ânksî Çalışsalar: 

Proje çalışmalarım. desteklemek amacıyla 151 endüstriyel yönetici ve 417 MYO 
mezunuyla anket yapılmış anketler Doç. Dr. S-Hüseyin TOKAY ver Doç. Dr. Serdar 
KHIÇKAPLAN tarafmdan değerlendirilerek ihtisas koraisyonlarmnı TraHartımına sTmnlmuştar. 

5. SONUÇ 

Meslek Yüksaksktılisranızda bir mesleğe yönelik olarak ara insan gücü yetişürilrneiae 
olup, geliştirilen programlar Oe istihdam sektörünün uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi 
hedeflenmiştir. 

* Meslek Lisesi mezardanım yûkseknknUanmTTa smavsız geçişleriyîe ilgili olarak 4702 
sayılı kanun ile yapılan yasal düzenlemeye paralel olarak yüksekokullarımıza kaydolacak 
öğrenci kompozisyonunda da bir değişiklik olacak ve kontenjan fazlası nedeniyle yapılacak ek 
kyerleştiraıeîer istisna tutulacak olursa, yüksekokullara gelecek tüm öğrenciler meslek lisesi 
mezunu olacaklardır. 

Ön lisans seviyesinde verilecek bir eğirimde mezunların bazı sonuçlara zemin hazıriavan 
bilimsel teori. ve bnnnian bitmesi, bunları yorumlaması ve bu bilgileri mesleğinde de 
uygulayabilmesi beklenmekledir. Başanam ancak yeterli bir bilimsel alt yapının, yeterli 
uygulama bilgi ve becerisiyle bir araya gelmesi halinde elde edilebileceğine inanılmaktadır. Eazı 
bilimsel teori ve kanunlar, günlük hayatta kullanıma sokacak teknolojik. yeniliklerin 
yapılamaması ve yeni uygulamaların geliştirememesi ülkemizin önde gelen teknolojik 
. sorunlanndandir. Basan öğrencilere teori ve uygulamanın birlikte kazandırabildiği ve sanayi ve 
iş çevreleriyle sağlanacak işbnügi oramrıda. yakalanabilecektir. 

Diğer taraftan meslek lisesi ve meslek yüksekokuüanndaki eğicim programlannm tekrara 
meydan vermeden birbirlerini tamamlayacak şekilce düzenlenmesi de dikkate alınması gereken 
hususlardan biri olarak görülmeîcedir. Bu projenin temel amaçlarından biri de budur. 

Gerek bunu sağlamak ve gerekse güncel, tutarlı ve amacına hizmet edecek bir müfredat 
programı oluşturmak bakmandan meslek lisesi mezunları, buzdan çalıştıran iş çevreleri, meslek 
yûJcsekokulu öğrencileri, meslek vnTrâ-VnlcTiîn Tnımmlgrı ve bunlan çalıştıran iş çevreleri ile 
meslek kuruluşlarmdan görüş alınmış, ayrıca yurt içi ve dışındaki benzer eğilim kuruluşlarmm 
iurumlan incelenmiştir. Ayrıca dikey geçiş cigusu da dikkate alınarak ilgili fakültelerin dersleri 
/e bunlara içerikleri es gezden geçilmiştir. 

Tüm bu hazıklar damarında dsrıeyinıii üniversite öğretim elemanları, meslek lisesi 
îğretûienleri ve seîccr temsilcilerinin ksîünmyia, konular ile sorunlar bilimsel ve demokratik 
ir ortamda tartışılarak değîrienciriliciş ve bu çalışma sormçlandınlmiştrr. 
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_ J ~ L _ _ MEB-YÖZ ? / f f iSLEXYÜS3î :X03ajXLASI 
[ g ^ p Z j H i P R O G R A M GSIİŞTJ5LME PROJESİ 

Proje WHB tahanh bir sitede konuyla ilişkili kişilerin görüş ve önerilerine açık olarak 

yürütüldüğünden geniş bir franhm olmuş ve olumlu veya olumsuz tüm eleştiriler komisyonlar 

. tarafından d~K"Vat?» aTıpmış ve değerieadirilrjaişlerdir. 31 Mayıs tarihi itiban üe proje WEB sitesi 

ziyaretçi sayısı 27.000'i aşmıştır. 

Şüphesiz bümı ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimin yanı sıra Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu nun alacağı yeni kararlar ve getireceği yeni 
düzenlemeler burada hazırlanmış bulunan çalışmanın yeniden gözden geçirilmesini gerekli 
kılacaktır. Özellikle lise öğreriminm 3 yıldan 4 yıla çıkartılacağı yönündeki resmi açıklamalar 
gerçekleşmesi halinde, bu değişikîiğm 2-3 yıl içerisinde mutlaka yapılması gerekecektir. 

Projede hedeflenen süre içerisinde 15 eğitim programı geliştirilmiş Ye aşağıdaki sonuçlar 
eîde edilmiştir; 

Makine Programı; Program adı korunmuş ilk 3 yanyü derslerin onak olup,2. sınıf 4. 
yanyıîda Üretim, Bilgisayarlı Tasanm ve Üretim, Talaşsız Şekillendirme -Kaynak Teknolojileri 
ve Fabrika Bakım Dallarına ayramasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır. 

tklîrnlerairrıne Soğutma Programı; Program adı korunmuş dal aynmma gerek. 
görülmemiş ve müfredat buna gör= hazırlanmıştır. 

inşaat Programı; Program adı korunmuş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır. 

'Bilgisayarh Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ; Program adırun Muhasebe 

olarak değiştirilmesine karar verilmiş, dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna gere 

hazırlanmıştır. 

Endüstriyel Elektronik Program»'; Program adı korunmuş dal aynmma gerek 

görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır. 

Elektronik Eaberiesme Programı ; Frogram adının Elektronik Haberleşme elmasına 

karar verilmiş, dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır. 

Kontrol Sistemleri Teknolojisi Programı ; Program adının Endüstriyel Otomasyon 

olmasma karar verilmiş, dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır. 

Elektrik Programı; Program adı korunmuş ük 2 yanyıl derslerin ortak olup,2. "sınıf 3 ve 

4. yanyıîda Fabrika Eakım ve îletmı Dağıtım ve Tesisat adlı iki dala aynlmasına karar verilmiş 

ve müfredat buna göre ha7rri>nrrpf~T 

Bilgisayar Programcığa Programı; Program adının Bilgisayar Teknolojisi ve 
Programcılığı olmasına karar verilmiş, dal aynmma gerek görülmemiş, müfredat buna göre 
lıaznüanmısür. 
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_ _ £ ^ _ _ _ MEB-YÖS MUSLEKYÎJKSEKOKULLARl > ^ 5 § f 
İ ^ ^ s ^ B l l I P R O G R A M GELİŞTİRME PROJESİ . /%@%r^± 

Otomotiv Programı; Program adı kcrunmuş ilk 2 yanyü derslerin ortak olup,2. smıf 3 

ve 4. yanyılda Cratim ve Sars Sonrası olmak üzere iki dala ayrümasma karar verilmiş ve 

müfredat buna zors hazırlanmıştır 

Turizıa-OteldEk Programı; Fi ümranım Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turizm ve 

Seyahat işletmeciliği .sekimde iki yi uğrama ayrılması ve 4. yanyılda Turizm ve Otel 

îşletmeciüğİBm Ön Büro, Kat Eizmederj. Yiyecek içecek,ve Mutfak olmak üzere 4 dala, Turizm 

ve Seyahat İşletmeciEğinin Seyahat Acentaalığı ve Hoşt ve Hosteslik olmak üzere 2 dala 

ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazuiansuşnr 

Tekstil Programı; Program adi korunmuş ilk 2 yanyü derslerin ortak olup,2. sınıf 3 ve 

4. yarıyılda Dokuma, İpUkçiKk, Örme, Trikotaj, Konfeksiyon, Kalite Kontrol, Tekstil Terbiyesi 

adlı yedi <**ia aynlmasma kara* verümiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır 

Sûro Yönetimi vs Sekreterlik programı ; Program adı korunmuş dal ayranına gerek 
görülmemiş ve müfredat bura göre hazrianmıştr. 

pazarlama Program: ; Program acı korunmuş ilk 3 yany.! derslerin ortak olup,2. sınıf 
4. yanyılda Sanş Yönetim ve Pazarlama ? ^ iki A*\* ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat 
buna gere haznianmışar 

İş'stmscüik Program: ; Progra.— adı işletme olarak değiştirilmiş, ilk 2 yarıyıl derslerin 
ertak oiup,2. smıf 3.ve &. yanyılC2 Yönetim ve Finansman adlı iki dala ayrılmasına karar 
verilmiş ve müfredat buna göre bazrriarj^iştu 

6. ÖNERİLER 
• Meslek Yüksekokullar: için öğredm elemanı yetiştirme /geliştirme programlan 

uygulanmalıdır. 
• Geliştirilen derslerin içeriklerine uygun kitap ve ders notu yazümalidır. 
» Geîişririîen 15 programda enak elan dersler (Matematik, Teknolojinin Eiümsel Ukeîeri, 

Kalite Güvence ve Standartlar. Ger.e: ve Teknik iletişim, Eilgisayar vb.) ve her program için 
temel olarak seçilecek 3 dersin ders kitapları 2002-2003 eğitim ̂ ğretira yüı için oluşrurulacak 

_ komisyonlarca yazılmalı ve râ»frTfrmı yapılmalıdır. . 
• Eğinm programlan 3 yılca bir gezden geçirilmeli, 5 yılda bir esastan geliştirilmelidir. 

» Programlarının ders içeriklerine uygun deney setleri oluşturulmalıdır. 

« Eügi paylaşma ve tecrübe akaras: için Meslek Yüksekokullar, arasında öğretim elem2m 
değişim programı uygulasızalıcj". 

• Aynı veya benzer programdaki öğretim elemanları için iki yılda bir gündemli seminer ve 
konferanslar düzenlemelidir. 

• Her iki yılda bir defe clmak üzere Meslek Yüisekokallannm geleceğine ışık tutan, 
gelişimine yön veren ussal ve uluslararası konferanslar düzenlenmelidir. 
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M E B - Y O S "MESLEK YÜKSEKOKULLARI 
JllJ P R O G R A M GELİŞTİRME PROJESİ 

• Öğretimde teknoloji tabanlı öğrenmeye yönelinmelidir. 

• Meslek Yüksekokullarının eğitim-öğretim kalitesini geliştirebilmek ve denetleyebilmek için 
bir Kalite Güvence Merkezi oluşturulmalıdır. 

• imkanları sscarh -olan Meslek Yüksekokullarının. laboramvar uygulamalarını 

' geıceBeşîirebilnieİeri • için deneyîerin sanal ortamda' ' yapılabileceği bir bilgisayar 

laboratavarlan kurulmalıdır. Özellikle gerçek laboramvar imkanına sahip olmayan Meslek 

Yüksekokulları sanal laboramvar oluşturma konusunda teşvik edilmelidir. 

• Başta TOEB ve Sanayi ve Ticaret Odaları olmak üzere iş dünyası ile işbirliği imkanları 

araşnrümalı işlevsel bir model oluşturulmalıdır. Öğretim elemanlarının endüstri deneyimini 

aratma programlatma devam edilmelidir. 

• Ulusal veya uluslararası kaynaklardan temin edilecek kredilerle Meslek Yüksekcknllanmn 

geliştirilmesine devam edilmelidir. 

• Mesleki ve Teknik Orta öğretim fcırumlannın yeniden düzenlenmesinde Meslek 

Yüksekokullarından da temsilcilerin bulunması sağlanmalıdır. 

• Müfredat geliştirme ve yeni programların açılması ile ilgili teklifleri değerlendirmek üzere 

projenin yönetim ve karnisyon yapılan sürekli hale getirilmelidir. 

• Sertifika eğitimine özel önem verilmeli ve sertifika geçerliliği ile ilgili bir kalite güvence 

merkezi kurulmalıdır. 

• Meslek yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi ve okutmanlarda pedagojik formasyon 

şartı getirilmeli, yüksek lisans ve iş tecrübesi tercih sebebi olmalıdır. 

• Meslek Yüksekokullarında meslek alanlarında öğretim elemanı dağılımında mühendis ve 

teknik öğretmen dengesi sağlanmalıdır. 

• Bir programın yürütülmesinde en az 3 öğretim elemanına ihtiyaç vardır. Öğretim elemanının 

dağılımında eğretim üyesi ve öğretim görevlisi dengesine önem verilmeli ve öğrenci 

sayısındaki araş oranına bağlı olarak öğretim elemanı sayısı da artırılmalıdır. 

• Geliştirilen programların uluslararası akreditasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

• Geliştirilen pırı^ı Atrim nypTi1aTrrna«q"T7İwTffiff1îdTT 

• Üniversite-sanayi işbirliği protokolleriyle işyerinde eğitim yöntemleri denenmelidir. 

ProfDr. Sabahattin BALCI (Başkan) 

Dr. Necmettin YEŞÎLMEN Doç.Dr. S.Hüseyin TOKAY 
(Başkan Vekili) (Başkan Vekili) 

Y.DoçvDr.SdçakMI3TIKOĞLU; Y.Doc. Dr. Rıza GÜRBÜZ 
(Üye) (Üye)' 

- 3 3 8 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

• • •• 

BOLUM II 

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA 
İLİŞKİN TAMAMLANAN VE 

PLANLANAN PROJELER 
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1- MESLEK YITCSEKOKTLLARIKA İLİŞKİN TAMAMLANAN 

PROJELER VE SAĞLANAN GELİŞMELER 

1.1- Endüstriyel Eğitim Projeleri 

Meslek yüksekokullarının amaçlarına yönelik, sanayi, ticaret ve hizmet 

sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün niteliğini ve niceliğini anırmak ve bu 

okulları uluslar arası standartlara ulaştırabilmek için 32,7 milyon ABD Doları tutarındaki 

Dünya Bankası kredisi kullanılarak 1985 yılında I Endüstriyel Eğitim Projesi 

başlatılmıştır. Bu proje kapsamına alınan 8 MYO'da tamamen yeni bir yapılanmaya 

gidilmiş, programlar geliştirilmiş, öğretim elemanlarının sayılan amnlarak bunlardan 

199'u yurt dışında eğitilmiş ve laboratuvarl?.n en son teknolojiyi içeren teçhizatlarla 

donatılmıştır. I Endüstriyel Eğitim Projesi'ne ilişkin özet bilgiler Tablo 2.1'de 

verilmiştir. 

Tablo 2.1- [.Endüstriyel Eğitim Projesi Bilgileri 

Anlaşma Tarihi 
Proje Başlangıç Tarihi : 
Proje Bitiş Tarihi 
Proje Maliyeti 

TOPLAM MALİYET : 
Dünya Bankasınca 

22.4 Milyon $ 
10,3 Milyon î 

16 Nisan 1984 
13 Mayıs 1985 
13 Kasım: 1989:: 
32,7 Milyon $ (Dünya:Bankası) 

5J Milyon S (T.C. Hükümeti) 
37,8 Milyon $ 
sağlanan krediden; 
Teçhizat alımında 
Danışmanlık ve Öğretim Elemanı 
Yetiştirilmesi amacı Üe kullanılmıştır. 

1989 yılında Dünya Bankası'ndan sağlanan 105,8 milyon ABD Dolan tutanndaki 

kredi ile II Endüstriyel Eğitim Projesi başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

tarafından 50 milyon dolar tutanndaki inşaat harcamalan taahhüt edilen 23 MYO fiziksel 

imkanları, program bazında hazırlanan standart tasanm ilkeleri doğrultusunda 

projelendirilmiş ve inşaatlar tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında bulunan MYO'lar ile 

birlikte 6 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesinin atelye ve laboratuvarlan da son 
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teknolojiye sahip teçhizat ile donatılmıştır. Teçhizat alımlarında 81 teçhizat grubu "için 

uluslar arası rekabete dayalı olarak 4 ihale düzenlenmiştir. MYO'lann kadroları 

genişletilerek öğretim elemanlanndan 533'ü yurt dışında eğitilmiştir. Mesleki ve Teknik 

Eğitim Fakültelerinden ise 237 öğretim elemanı eğitim için ABD ve İngiltere'ye 

gönderilmiştir. II Endüstriyel Eğitim Projesi'ne ilişkin özet bilgiler Tablo 2.2'de 

verilmiştir. 

Tablo 2.2- ILEndüstriyel Eğitim Projesi Bilgileri 

Anlaşma. Tarihi 
Proje Başlangıç Tarihi : 
Proje Bitiş Tarihi 
Proje Maliyeti 

TOPLAM MALİYET • 
Dünya Bankasınca 

78,6 Milyon $ 
25,8 Milyon $ 

8 Nisan 1988 
13 Kasım 1989 
31 Aralık 1997 ' 
105,8 Milyon S (Dünya Bankası) 
50 Milyon $ (T.C. Hükümeti) 

155,8 Milyon $ 
sağlanan krediden; 
Teçhizat alımında 
Danışmanlık ve Öğretim Elemanı 
Yetiştirilmesi amacı ile kullanılmıştır. 

Aynca meslek yüksekokullan için ders kitabı olarak seçilen yedi teknik kitabın 

telif haklan satın alınmış, Türkçe'ye çevrilerek, bastırılmış ve meslek yüksekokullan ile 

teknik eğitim fakültelerine dağıtılmıştır. 

II Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında 16 teknik program, 5 sosyal program 

her yönüyle desteklenmiştir. 

Proje ile sağlanan diğer yararlar şunlardır: 

i. Yönetici ve öğretim elemanlarına yurtdışı eğitimin yanında, yurtiçinde de 

eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 

ii. ihracata dönük ve temel endüstri alanlan ile hizmet sektöründe öncelik 

taşıyan programlar dikkate alınarak bu programlar geliştirilmiştir. 

iii. Açılan programların yürütülmesi ve ara eleman gücünün istenilen nitelikte 

yetiştirilebilmesini sağlayacak teknolojilerin kullanılacağı makine ve 

teçhizat ile desteklenmiştir. 

iv. Meslek yüksekokullarında eğitim, atölye ve laboratuvar için ihtiyaç 
duyulan fiziki alanlar oluşturulmuştur. 
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1.2- Okul-Sanayi İşbirliği 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İstanbul Sanayi Odası Yakfi (İSOY) arasında 

27 Şubat 1997 tarihinde imzalanan ve 01 Mart 1999 tarihinde yeniden düzenlenen YÖK-

İSOV Okul Sanayi İşbirliği Protokolü gereğince oluşturulan genel kurul ve icra kurulu 

toplantıları düzenli olarak yapılmakta ve mesleki eğitimle ilgili önemli kararlar 

alınmaktadır. 

Protokol kapsamında; mesleki ve teknik eğitimin, iş dünyasından gelecek 

talepleri karşılayabilmesi için eğitim programlarının ve öğretim elemanlarının bilgilerinin 

güncelliklerini koruması amacıyla Endüstri Deneyimini Artırma (EDA) programına 

başlanmıştır. 

İSOV İcra Kurulu toplantısında, EDA çalışmalarının daha belirgin esaslara 

dayandırılması amacıyla teşkil edilen komisyon, EDA programı yürütme usûl ve 

esaslarını oluşturmuştur. Bu çalışmada, EDA programının hedefleri; i) Öğretim 

Elemanları açısından ii) Meslek Yüksekokulları açısından iii) İşletmeler açısından 

olmak üzere üç grupta toplanmıştır. 

Öğretim elemanlarının mesleği ile ilgili gelişmeleri izleyebilmesi, işyeri ortamını 

tanıyarak bu ortamda bilgi ve beceri kazanması, işletmelerin eğitimden beklentilerinin 

belirlenmesi, işletmelerle meslek yüksekokulları arasında işbirliği oluşturulması öğretim 

elemanı açısından belirlenen hedeflerdir. 

Meslek yüksekokulları açısından ise hedefler; eğitim programlarının 

güncelliğinin korunması. işletmelerin gereksinimlerinin belirlenerek eğitim 

programlarına yansıtılması, işletmelerde yer alan yeni teknolojiler ile üretim ve yönetim 

tekniklerinin meslek yüksekokullarına aktarılmasıdır. 

İşletmeler ile meslek yüksekokulları arasında işbirliği kurulması, öğretim 

elemanlarının bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması, meslek yüksekokulu mezunlarını 

istihdam etmek suretiyle eleman ihtiyacının karşılanması, meslek yüksekokullanndaki 

personel ve teçhizattan yararlanılması, EDA'run işletmeler açısından belirlenen hedefleri 

arasındadır. 
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1999-2003 yıllan arasında sanayi deneyimi olmayan 260 MYO öğretim elemanı 

çeşitli sanayi kuruluşlarında eğitime alınmıştır. Çok yararlı olan bu eğitime 2004 yılmda 

100 öğretim elemanı için planlama yapılmış olup, uygulama gelecek yıllarda da 

sürdürülecektir. 

100 

I SAĞLANAN KONTENJAN 

I KATILAN ÖĞRETİM ELEMANI 
SAYISI 

1999 2000 2001 2002 2003 

Grafik 2.1-1999-2003 Yılları EDA Çalışmalarına Katılan Öğretim 

Elemanları 

Endüstri Deneyimini Artırma (EDA) çalışmalarının, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) şemsiyesi altına alınması, çalışmaların yurt çapında yayılmasını, 

tanınmasını ve EDA çalışmalarına katılacak öğretim elemanı sayısının artmasını 

sağlayacaktır. 

YOK-İSOV Protokolü kapsamında yapılan çalışmalardan bir diğeri de. Meslek 

Yüksekokuilannda uygulanan stajı Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) adı altında 

geliştirmek ve okul-sanayi işbirliğini kuvvetlendirici çalışmalan artırmak olmuştur. Bu 

çalışmalann başında EDE yönetmeliğinin hazırlanması gelmektedir. EDE uygulaması. 

proje kapsamında bulunan tüm okullar tarafından uygulanmaktadır 

Protokol kapsamında aynca. internet üzerinden bilgi alış verişini sağlayacak bir 

sistem olarak İSOV-NET kurulmuştur. Bu çerçevede, internet onamında bazı hizmetler 

verilmeye çalışılmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi. Veri Tabanlan İşlemleri oluşturma bölümü olup. tüm 

bilgi girme, mezun ve stajyer öğrencilerin bilgilerini tarama işlemleri bu bölümde 

yapılmaktadır. 
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İş ve Staj Teklifi Duyuruları kısmında, İSOY-NET'e iş ve staj başvurusu 

bırakmış firmalar görülebilir ve bu firmalarla yapılacak işbirliği sonucu staj ya da iş 

imkanı sağlanabilir. 

Stajyer Öğrencilerin Yapabileceği İşlemler kısmında, öğrenciler kendilerine staj 

imkanı veren firma isimlerini görerek bu imkandan yararlanabilirler. 

Mezun Öğrencilerin Yapabileceği İşlemlerde ise, mezun öğrenciler mezun 

oldukları meslek yüksekokulundaki numaralarını ve meslek yüksekokullarının ismini 

girip kendine iş verebilecek firmaları görebileceklerdir. 

Firma Yetkililerinin Yapacağı İşlemler kısmında da, firma yetkilileri iş veya staj 

talebi duyurusu göndererek istedikleri nitelikteki öğrencileri seçebileceklerdir. Bu yolla 

firmalar kendi işyerlerinde çalıştıracakları kişileri seçerek verimliliği, üretimi ve kaliteyi 

artırabileceklerdir. 

Meslek yüksekokulları ile endüstri ilişkilerini geliştirmeye yönelik olarak 1997 

yılından bu yana yürütülmekte olan "YÖK-İSOV Endüstri Eğitim İşbirliği ModeliMnin 

ülke düzeyinde yaygınlaştırılarak, geliştirilmesi planlanmaktadır. Modelin ülke genelinde 

yaygınlaştırılmasında TOBB'un lokomotif görevi görmesi için girişimde bulunulacaktır. 

1.3- İl Danışma Kurulları 

İl Danışma Kurulları, bulunduğu ildeki meslek liseleri ve MYO'larla ilgili tüm 

teknik, sosyal ve eğitim konularında bir anlamda danışmanlık ve kılavuzluk hatta maddi 

ve manevi her türlü desteği yapmak üzere kurulmuştur. 

YÖK-İSOV arasında Endüstriyel Eğitim Projeleri kapsamındaki MYO'lara 

yönelik olarak imzalanan protokolün 6.3 maddesi gereğince oluşturulan "İl Danjşma 

Kurulları" nda MYO'nun Müdür ve MYO'dan seçilen bir temsilci ile temsil edilmesi 

esasa bağlanmıştır. 

Okul-sanayi işbirliğini pekiştirmek amacıyla 44 üniversiteye bağlı 108 merkezde 

İl Danışma Kurulu kurulmuştur. 
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îl Danışma Kurullarının görevleri; il genelinde okul-sanayi işbirliği politikalarını 

belirlemek ve stratejiler geliştirmek, gerekli kaynaklan temin etmek, yerel sanayinin 

ihtiyaçları doğrultusunda paket eğitim programlan hazırlamak ve yerel sanayi kuruluşlan 

ile koordinasyonu sağlamaktır. 

1.4- Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) 

Sınavsız geçişe paralel olarak MYO sayılannda ve özellikle MYO öğrenci 
sayılannda önemli artışlar olmuştur. Bu da doğal olarak MYO'na ilişkin faaliyetlerin 
planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi konulannda üniversitelere ek yük getirmiştir. 
Bu zorluklan hafifletebilmek için, her üniversitede bir Rektör Yardımcısının veya büyük 
bir MYO'nun koordinatörlüğünde "Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğu/MEYOIC 
kurulmuştur. Gerek üniversitelerin kendi MYO'lan içinde, gerekse MYO'lann 
Yükseköğretim Kurulu ile olan ilişkilerinde önemli kolaylıklar sağlayan MEYOK sistemi 
muntazam bir şekilde çalışmaktadır. Üniversiteler bu konudaki kendi yönergelerini 
hazırlamışlardır. 

1.5- Sınavsız Geçiş Uygulamaları İle İlgili Çalışmalar 

2002 yılında başlayan Sınavsız Geçiş Uygulamaları ile ilgili aynntılı bilgiye 
Bölüm BXde yer verilmiştir. 

1.6- Uzaktan Öğretim 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) olanaklarına ilave olarak 
MYO'larda da uzaktan öğretim yapılmasına başlanmıştır. İlk uygulama Sakarya ve 
Mersin Üniversitelerinde başlamış olup, Adapazan MYO'da; Bilgi Yönetimi, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Programlama. Endüstriyel Elektronik. İşletme, Mekatronik. Mersin 
MYOTda ise: Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Elektronik Haberleşme, 
Endüstriyel Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon programlannda uzaktan eğitim 
verilmektedir. Başta Ankara ve Çukurova üniversiteleri olmak üzere diğer üniversitelerde 
uzaktan öğretim programlarını geliştirme çalışmalarına başlamışlardır. 
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1.7- Staj Veri Temini 

Yükseköğretim Kurulu ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı 

(HGK) arasında 01 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan protokol ile üniversitelerin 

Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde lisans, iki yıllık Meslek 

Yüksekokullarının Harita bölümünde ise ön lisans öğrenimi gören öğrencilerin büro 

çalışmaları stajını HGK'da gerçekleştirmeleri sağlanmış ve öğrencilerin lisansüstü 

öğrenim sırasında yapacakları tez çalışmalarında HGK tarafından çalışma ortamı, veri ve 

teknik destek sağlayabilmesine yönelik karşılıklı ihtiyaç duyulacak idari ve bilimsel 

konularda işbirliği esasları belirlenmiş olup, iik uygulama 2004 yılında başlayacaktır. 

Harita Genel Komutanlığı'nm hazırladığı Staj Kılavuzu ile. Yükseköğretim 

Kurulu'na tahsis edilen kontenjanlar dahilinde. Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel 

Komutanlığı'nda, büro çalışmaları stajı yapmasına yönelik olarak; staja başvuru, stajyer 

seçimi ve staj çalışmalarına iştirak edilmesi ile stajın icrasına ilişkin esaslar 

düzenlenmiştir. 

1.8- Lisans Programlarına Dikey Geçiş 

İlk kez 2002-2003 eğitim-öğretim yılında sınavsız olarak meslek yüksekokulları 

ve açıköğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylar 2004 DGS ile lisans 

programlarına dikey geçiş hakkını kazanmış olmaktadırlar. Hangi meslek yüksekokulu 

ve açıköğretim ön lisans programlarından hangi lisans programlarına dikey geçiş 

yapılacağı ve bu programlara ayrılan kontenjanlar DGS-2004 Kılavuzunda belirtilmiştir. 

4702 Sayılı Kanun'da belirtilen "Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına yerleştirilip 

mezun olanlar, mezunların yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara 

göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler" hükmü gereğince 7813 

kontenjan ayrılmış ve DGS-2004 kılavuzunda yayınlanmıştır. 

Meslek yüksekokullarmdaki öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek, 

yetenekli ve başarılı öğrencilerin lisans öğrenimi yapabilmelerine olanak sağlamak 

amacıyla yeni bir Dikey Geçiş Yönetmeliği hazırlanmış ve 15 Ekim 1999 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, 4702 Sayılı Kanundan sonra sınavsız geçişe uygun 

olarak yeniden düzenlenmiş ve 19 Şubat 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
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Bu yönetmeliğe göre. meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün 

lisans programlarına başvurabileceği eibi açıköğretim lisans programJanna da 

başvurabilirler. Keza açıköğretim ön lisans mezunları da gerek açıköğretim lisans 

programlarına ve gerekse alanlarındaki örgün lisans programlarına başvurabilirler. 

Orta öğretim başarı- düzeyi düşük olan ve sınavsız geçişle MYO eğitimine 
başlayan öğrencilerin önemli bir bölümü dikey geçiş sınavlarında başarılı olamamakta, 
başarılı olarak herhangi bir lisans programına yerleştirilenler ise programı takip etmekte 
zorlukla karşılaştığından üniversite ile ilişikleri kesilmektedir. Bu husus özellikle yüksek 
ÖSS puanı ile lisans programlarına öğrenci kabul eden üniversitelerde daha yoğun olarak 
yaşanmaktadır. Bu nedenle ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldığı halde dikey geçiş 
yapılan bazı lisans programlarının DGS kontenjanları doldurulamamaktadır. 

2002. 2003 ve 2004 yıllarına ait DGS bilgileri aşağıda belirtilmiştir: 

Tablo 2.5- 2002 Yılına Ait DGS Bilgileri 

Üniversite Sağlanan Kontenjan 

Devlet Üniversiteleri , 

Vakıf Üniversiteleri 

KKTC Üniversiteleri 

Toplam 

4197 

1018 

1138 

6353 

Yerleşen 

4102 

754 

475 

5331 

Tablo 2.4- 2003 Yılına Ait DGS Bilgileri 

Üniversite 

Devlet Üniversiteleri 

Vakıf Üniversiteleri 

KKTC Üniversiteleri 

Toplam 

Sağlanan Kontenjan 

4432 

1187 

1140 

6759 

Yerleşen 

4390 

885 

495 

5570 
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Tablo 2.5- 2004 Yılına Ait DGS Bilgileri 

Üniversite 

Devlet Üniversiteleri 

Vakıf Üniversiteleri 

KKTC Üniversiteleri 

Toplam 

Sağlanan Kontenjan 

5137 

1416 

1260 

7813 

Yerleşmesi Beklenen 

(Tahmini) 

5088 

1055 

547 

6438 
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Grafik 2.2- 2002-2003-2004 Yıllan DGS Bilgilerinin Karşılaştırılması 
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1.9- Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlan (MTOÖ) Üe Meslek 

Yüksekokulu Programlarının Devamlılık ve Bütünlüğü İçin 

Gerçekleştirilen Program Geliştirme Projesi 

MYO öğrencilerinin, yaklaşık %70-80'inin okuduğu 15 ders programının 

güncelleştirilmesinde görev alabilecek öğretim elemanlarının seçimi için hazırlanan 

anket Yükseköğretim Kurulu Endüstriyel Eğitim Projesi Başkanlığı tarafından 

uygulanmış, anket sonuçlan değerlendirilerek öğretim elemanları seçilmiş, komisyonlar 

oluşturulmuştur. 

4702 Sayılı Kanun uyarınca meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek 

yüksekokullarına sınavsız olarak öğrenci alınacağından bu geçişin program açısından 

tutarlılığını ve devamlılığını sağlayabilmek ve ileride modüler sisteme geçişe imkân 

verecek ve aynı zamanda istihdam kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde meslek 

yüksekokulları eğitim programlarını geliştirmek amacıyla "MEB-YÖK Meslek 

Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi" adı ile 10 Aralık 2001 tarihinde bir proje 

başlatılmıştır. Proje 30 Mayıs 2002 tarihinde hedeflerine ulaşarak tamamlanmıştır. 

Proje çalışmalarını desteklemek amacıyla 151 endüstri yöneticisi ve 417 MYO 

mezunuyla anket yapılmış ve anketler değerlendirilerek, anket sonuçlan bastınlmış ve 

ihtisas komisyonlannın kullanımına sunulmuştur. 

Program Geliştirme Grubunun hazırladığı Sonuç Raporu 500 adet bastınlarak 

MYO'larına dağıtılmıştır. 

Komisyonlann hazırladığı müfredat programları çoğaltılarak. CD Meri ile beraber 

4000'er takım olarak ülke çapındaki tüm MYO'lara ve ilişkilendirilen MTOÖ okullanna 

gönderilmiştir. 

Program Geliştirme Projesi kapsamında öncelikle geliştirilen 15 programda 2002-

2003 öğretim yılında öğretim gören öğrenci sayılan: 1. sınıfta 130.138, 2. sınıfta ise 

124.683'dir. Bu sayı. aynı dönemdeki toplam ön lisans öğrencilerinin %78'idir. 
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Söz konusu programlarda yer alan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmişti)" 

Tablo 2.6- Program Geliştirme Projesi Kapsamında Geliştirilen 

Programlardaki Öğrenci Sayılan 

Proaram Adı 
Bilgisayar Tek- ve Prog. 
Büro Yön. ve Sekreterlik 
Elektrik 
Elektronik Haberleşme 
Endüstriyel Elektronik 
Endüstrivel Otomasvon 
Iklimlendirme Soğutma 
inşaat 
işletme 
Makine 
Muhasebe 
Otomotiv 
Pazarlama 
Tekstil 
Turizm ve Otel işletmeciliği 
Turizm ve Seyahat işletmeciliği 
Gene! Toplam 

1.Sınıf 
11576 
4341 

25582 
1635 

10142 
1792 
1578 
4124 

10422 
11769 
21368 
6247 
4158 
8967 
5917 
520 

130138 

2.Smıf Toplam 
10035J 21611 
6422i 10763 

17398i 42980 
2423 4058 
6299| 16441 
2356| 4148 
2598 4176 
9535| 13659 

13767) 24189 
7791 19560 

19269İ 40637 
3829 
6001 
5424 

10472 
1064 

124683 

10076 
10159 
14401 
16389 
1584 

254831 
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Program Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen 15 programdaki öğrenci 

sayılarının dağılımı ise aşağıdaki gibidir: 
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Grafik 23- Program Geliştirme Projesi Kapsamında Geliştirilen 15 Programda 

Öğrencilerin Dağılımı 

1.10- Geliştirilen Diğer Meslek Yüksekokulu Programlan 

Hangi MTOÖ Alan/KoLBölümlerinden MYO'lann hangi Programlarına sınavsız 

geçiş yapılabileceği Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM yetkililerinin katıldığı 

toplantılarda saptanmış ve ilk kez 2002-MSG kılavuzu ile yayınlanmıştır. Benzer çalışma 

2003-MSG için de yapılmıştır. Bu çalışmalarda mümkün olduğu ölçüde esnek 

davranılarak tüm MTOÖ Alan/Kol/Bölümlerine sınavsız geçebilecekleri bir MYO 

programı bulunmuştur. Ancak METEB*lerde MYO-MTOÖ okulları arasında program 

bütünlüğü ve devamlılığı yeterince sağlanamadığından bazı programlar, özellikle kız 

meslek lisesi programlarından bazıları sınavsız geçişin dışında bırakılmıştır. Ancak. 

bunlardan '"Çocuk Gelişimi, Kuatorlük. Cilt Bakımı ve Güzellik" eibi iş dünvasında cok 

tutulan ve istihdam olanakları yüksek programlara. Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürülen 

çalışmalar sonucu 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı Yükseköğretim Programlan ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer verilmiştir. Anılan üç programa 2003 MGS'de yüzde vüz 

yerleşme olmuştur. 
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Başta ilahiyat Ön Lisans olmak üzere açıköğretim ön lisans programları 

geliştirilerek sınavsız geçiş talepleri büyük ölçüde karşılanmaya çalışılmıştır. 

1.11- Meslek Yüksekolullarına Makine Teçhizat Temini 

Gelişmekte olan MYO'ları, Endüstriyel Eğitim Projeleri kapsamında geliştirilen 

MYO'lar seviyesine çıkarabilmek için 2002 yılında başlatılan çalışma sonucu 26 

MYO'na makine teçhizat desteği için Devlet Planlama Teşkilatı'ndan 25 trilyon TL. 

temin edilmiştir. Üçüncü yılma giren bu proje ile makine teçhizat yönünden geliştirilen 

MYO'lar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 2.7- DPT Tarafından Desteklenen 26 MYO 

Üniversite 
A bant izzet Bavsal 
Afyon Kocatepe 
Atatürk 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Dicle 
Dumlupınar 
Ercives 
Gazi 
Gaziosmanpaşa 
Hacettepe 
Kocaeli 
Muğla 
Niğde 
Ondokuz Mavıs 
Pamukkale 
Sülevman Demirel 
Sakana 
Trakya 
Yüzüncü Yıl 

Meslek Yüksekokulu 
Bolu ve Düzce 
Afyon ve Bolvadin 
Erzurum 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Kütahya 
Yozgat 
Kastamonu ve Çorum 
Tokat 
Ankara 
Kocaeli 
Muğla 
Niğde ve Aksaray 
Samsun 
Denizli 
Burdur ve İsparta 
Sakarya ve Hendek 
Edirne ve Çorlu 
Van 
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1.12- Sınavsız Geçiş Destekleme Ödenekleri 

Yükseköğretim Kurulu'nun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından ilgili 
meslek yüksekokulları bütçelerine aktarılmak üzere konulan ödeneklerin tahsis ve takibi 
yapılmaktadır. 2002 yılında 300 milyar TL., 2003 yılında-235 milyar TL. tutannda 
ödenek, sınavsız geçiş uygulamalannda mali desteğe ihtiyacı olan, program sayısı ve 
öğrenci kontenjanı fazla olan meslek yüksekokullarına aktarılmıştır. 2004 yılı bütçesine 
de 190 milyar TL. ödenek tahsis edilmiştir. 

1.13- Okullaşma Oranının Artırılması İçin Yapılan Çalışmalar 

Okullaşma oranının artırılması için aşağıdaki önlemler alınmıştır. 

* Yeni MYO açılması, 
* Uzaktan öğretim imkanlarının mesleki ve teknik eğitimde daha fazla 

kullanılması. 
* Mesleki ve teknik liselerden MYO'lara sınavsız geçiş ve Mesleki ve 
Teknik 

Eğitim Bölgelerinin kurulması (METEB), 
* MYO'larda ikinci öğretimde okuyan öğrenci sayılarının artırılması. 
* Mesleki ve teknik orta öğretim okullarından meslek yüksekokullarına 

sınavsız geçiş 

Son 7 yılda ülke sathına dağılmış olarak 100'e yakın MYO açılmıştır. Başlangıçta 
kısıtlı olanaklarla ve az sayıdaki programla eğitim-öğretime başlayan bu MYO M arın 
büyük bir bölümü, önemli gelişmeler göstermiş bulunmaktadırlar 

Bundan önce başka kurumlara ait binalarda faaliyet gösteren veya onlarla beraber 
ayni fiziki koşullarda eğitim-ögretim yapmak zorunda olan bazı MYO'Iar özel olarak 
MYO amaçları ile tasarlanmış kendi binalarında eğitim-ögretim yapmaya başlamışlardır. 

METEB "lerde hayırsever vatandaşların MYO binaları yapıp eğitim-öğretime 
tahsis etme yönünde son yıllarca çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş bulunmaktadır. 
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Önemli bir potansiyel oluşturmaları nedeniyle vakıf üniversitelerinin meslek 

vüksekokuiu açmaları, program ve kontenjanlarını geliştirmeleri teşvik eriiimektedir 

Üniversite kurma şanı aranmaksızın vakıflara MYO kurabilme olanağı 

sağlanmıştır. 

1.14- Meslek Yüksekokulu Kriterlerinin Hazırlanması 

Meslek yüksekokulu açma, program açma ve öğrenci alma esasları ile ilgili 

kriterlerde "MYO Kriterleri" yeniden hazırlanmış ve tüm ilgili yerlere dağıtılmıştır. Bu 

kriterlerde; yerleşim bölgesi uygunluk analizi, MYO açma ile ilgili ana prensipler, 

kurulacak MYO'da aranacak fiziksel imkanlar, çalışma alanlarının yapısı, eğitim-

öğretime başlamak için gerekli olan asgari koşullar, programlarla ilgili esaslar, ikinci 

öğretime başlama, hazırlık sınıfı açma ve MYO açılması ile ilgili olarak istenen 

dokümanlar ve standartlar detaylı olarak belirlenmiştir. 

1.15- Eğitim-Oğretim 

MYO'Iarla ilişkilendirilen mesleki ve teknik liselerde MYO programJannı 

okutmak üzere seçilen ve görevlendirilen mesleki ve teknik lise öğretmenlerine "Hizmet 

İçi Eğitim Programı" hazırlanmıştır 

Yürürlükte olan 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 

uygulanan staj yönetmeliği, sadece meslek ve teknik liseler için geçerli olup. meslek 

yüksekokullarını kapsamamaktadır. Bu eksikliği gidermek için yükseköğretim 

öğrencilerinin staj işlemlerinin ona öğretimde olduğu gibi yasayla düzenlenmesi yoluna 

gidilmiş ancak gerekli yasal düzenleme yapılamayarak yükseköğretim ile bağlantısı 

kurulamamıştır. 

Program geliştirme çalışmalarında istihdam boyutu öğrencilik süresince daha 

çağdaş bir danışma hizmeti verilmesi hususunda mesafeler alınmıştır. 

Geri beslenme alanında öğrenciler, öğretim elemanlan ve işveren dahil birçok 

kanallardan veri alınması çalışmaları sürdürülmektedir. 
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ABD Community CollegeMarla yapılan işbirliği sonucu kısıtlı sayıdaki MYO 

öğretim elemanı bilgi, görgü ve deneyim artırmak amacıyla kısa süreli olarak 

MYO'larına gönderilmiştir. ABD Delevvare Community College ile başlatılan çalışmalar 

sonucu ABD'ne gönderilerek öğretim elemanı sayısında artışlar sağlayacağı 

değer lend i ri 1 mektedir. 

Üniversite giriş sınavlarında meslek lisesi mezunlarına uygulanan değişik katsayı 

nedeniyle meslek liselerine olan talebin azaldığı iddialarına karşı bir inceleme yapılmış 

ve 500 adet bastırılarak üniversitelere ve ilgili makamlara gönderilmiştir. 

1.16- Düzenlenen Seminer ve Sempozyumlar 

1998 yılında IVETA I (International Vocational Education and Training 

Association) Uluslar Arası sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Konferans sürecinde 

sunulan tebliğler, icra ediler. paneller ve tartışmalar mesleki eğitimin, ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, önemini artırarak sürdürdüğünü ve gelişmekte olan 

ülkelerin kalkınma açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. 

Konferans sonucunda ortaya çıkan bazı sonuçlar şöyledir: 

i) Bütün düzeylerde ilgili tarafların katılımı sağlanacak şekilde mesleki ve 

teknik eğitim ("MTE) yeniden yapılandırılmalı, işyeri tabanlı MTE'ye 

ağırlık verilmelidir. 

ii) İlk öğretimin ikinci kademesinden itibaren öğrencilerin MTE'ye 

yönlendirilmesine özen gösterilmelidir. 

iii) Genel lise programlarında teknoloji eğitimine ve ön mesleki becerilere ait 

konulara yer verilmelidir. 

iv) MTE programlan ve kurumlan herkes için MTE ilkesine imkan verecek 

şekilde düzenlenmeli ve yapılandırılmalıdır. 

v) MTE programları geliştirilirken fen ve teknoloji eğitimine öze! önem 

verilmeli, girişimcilik ve çevre konulan programın entegre bir parçası 

haline getirilmelidir. Ayrıca, eğitim programlarında yönetim, iş ahlakı. 

insan ilişkileri, iletişim, ekip çalışması, problem çözme, esneklik ve 

ayrıntıları kavrayabilme özelliklerine ver verilmelidir 
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22-23 Ekim 2003 tarihleri arasında Merkezi ABD'de bulunan International " 

Vocational Education and Training Assocation (RTETA) ile ortaklaşa .Ankara'da 

"Mesleki ve Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslar Arası İşbirliği7' konulu uluslar arası 

konferans düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Çankırı MYO Koordinatörlüğünde 

düzenlenen ve Yükseköğretim Kurulu/Endüstriyel Eğitim "Projesi tarafından her yönüyle 

desteklenen bu konferansta esas olarak aşağıdaki konular tartışılmış ve kabul edilen 

bildiriler CD ortamında çoğaltılarak ilgililerin hizmetine sunulmuştur. 

i) Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklı Mesleki-Teknik Eğitim Projeleri/Bölgesel 

Uluslar Arası Mesleki Teknik Eğitimin Finansmanı 

ii) Kalite Güvence Sistemi, Akreditasyon/ Program Geliştirme/ MYO-

Endüstri İlişkileri 

üi) Uzaktan ve Açıköğretim Elemanlarının Eğitimleri 

iv) Mesleki ve Teknik Eğitime Öğrenci Seçimi, Yatay ve Dikey Geçişler/ 

Ülke, Bölge ve Program Uygulamaları 

Son 8 yılda üniversiteler tarafından MYO'lar ve mesleki-teknik eğitimle ilgili 

olarak ulusal ölçekte 6 konferans-sempozyum düzenlenmiştir. 

1.17- Sınavsız Geçiş İle İlgili Anket Çalış malan 

Sınavsız geçiş uygulamasının başarısını ölçmek ve karşılaşılan sorunları ortaya 

çıkarmak amacıyla METEB'ler esas alınarak anket formu geliştirilmiş ve gelen 

sonuçlann değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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2- MESLEK YÜKSEKOKULLARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA 

ÜZERİNDE ÇALIŞILAN PROJELER 

2.1- YÖK'te Meslek Yüksekokulları Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu Kurulması 

I ve II. Endüstriyel Eğitim Projelerinin yönetiminde kurulan ve 1998 yılında 

projenin tamamlanmasını müteakip çekirdek kadro ile muhafaza edilen YÖK Endüstriyel 

Eğitim Projesi Başkanlığı daha da genişletilerek YÖK-MYO Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu adı altında yeniden oluşturulacaktır. Bu kurul yeterince uzman, teknik eleman ve 

idari personelle desteklenecektir. Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu olarak faaliyetini 

sürdürecek olan kurulun ana görevleri şunlar olacaktır: 

i) Mesleki ve teknik eğitimin planlaması, koordinesi 

ii) Öğretim elemanlarının temini, yetiştirilmesi ve nitelikleri 

iii) Yöneticilerin eğitimi 

iv) Donanım ve öğretim materyalleri geliştirme 

v) MYO'lar arasında standartlar 

vi) Mesleki ve teknik eğitime nezaret 

vii) Eğitim programlarının planlama ve koordinesi 

vüi) Meslek yüksekokulu ve teknik eğitim fakültelerine ders programlan 

geliştirmede yardım 

ix) Öğrenci yerleştirme ve istihdamda yardım 

x) Akademik standartların muhafaza ve gözetlenmesi 

xi) Ölçme değerlendirme 
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2.2- Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Fonlarının Kullanımı 

Meslek Yüksekokullarını uluslar arası standartlara ulaştırabilmek için 1985-1997 

yılları arasında Dünya Bankası Kredisi ile / ve II Endüstriyel Eğitim Projeleri 

uygulanmış ve toplam 193.6 milyon ABD doları harcanarak 31 MYO ile 6 Mesleki ve 

Teknik Eğitim Fakültesi gelişmiş ülkelerdeki standartlar düzeyinde eğitim-öğretim 

yapabilecek duruma getirilmiştir. Halihazırda 100.000'in üzerinde öğrencinin eğitim-

öğretim yaptığı 31 meslek yüksekokulu iş dünyasının nitelikli insan gücü ihtiyacının 

karşılanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. 

/ ve II. Endüstriyel Eğitim Projelerinin tamamlanmasından sonra geri kalan 

MYO'lannda geliştirilmesi için çeşitli projeler hazırlanmış ancak bunlara gerek ulusal 

gerekse uluslar arası kaynaklardan destek temini mümkün olmamıştır. 

Önümüzdeki yıllarda Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak 

150 meslek yüksekokulunun öğretim elemanı, eğitim-öğretim programları, yönetim ve 

makine-teçhizat yönünden geliştirilmesi için proje hazırlanarak' ilgili makamlara 

sunulmuştur. Anılan projeler henüz uygulama aşamasına gelmemiş olup, çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

Özellikle LEONAJRDO DA VİNCİ (LdV) programı üzerinde yoğurdaşılarak bu 

kapsamda fon sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir. 

2.3- Sürekli Eğitim ve Teknoloji Merkezlerinin (SETEM) Kurulması 

Dünya Bankası fonlarından 150 MYO'nun geliştirilmesi projesi kapsamında 

başlangıçta 3 MYO'nun Sürekli Eğitim ve Teknoloji Merkezi (SETEM)ne 

dönüştürülmesi planlanmaktadır. SETEM'lerin amacı, gelişen teknolojilere paralel olarak 

MYO'larda görev yapan veya gelecekte görev yapacak öğretim elemanlarının hizmet 

öncesi ve hizmet-içi eğitimlerini yaptırmaktır. MYO'larda halihazırda görev yapan 

öğretim elemanlarının büyük bölümünün formal bir öğretmenlik eğitiminin olmadığı 

düşünüldüğünde, SETEM'lerin kurulmasının ne kadar önemli olduğu kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yanında SETEM'ler öğretim 

materyalleri geliştirmek, endüstriye danışmanlık yapmak, geniş öğrenci kitlelerine 
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verilmesi planlanan uzaktan öğretimin "bilgisayar, internet altyapısı, ders kaynaklan, 

bilgisayar animasyon ve simûlasyon gibi alt yapı hazırlıklanm geliştirmek" vb. görevlen 

de üstlenecek ve bölgelerinde birer eğitim ve teknoloji cazibe merkezi haJine 

geleceklerdir. Bu merkezlerin bölgelere göre dengeli dağılımına ve genel bütçeden 

desteklenmesine özen gösterilecektir. 

Toplumun bütün kesimlerinin işlerini maksat ve beklentilere uygun olarak 

yapabilmeleri ve küresel ekonomilerin ortaya çıkardığı amansız rekabet şartlarına göre 

gelecekte de var olabilmek için "Herkes İçin Eğitim" veya bir başka ifade ile "Hayat 

Boyu Öğrenme" zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle teknik branşlara dahil 

Mesleki Eğitimde her beş yılda bir ortalama %50 oranında yenilenme zarureti açıktır. Bu 

gerçekten hareketle, eğitim kurumlarının her beş yılda bir kendilerini esastan 

yenilemeleri zorunluluğu olduğu gibi, istihdam edilen personelin de sürekli geliştirilmesi 

ve işini kaybedenlere yeni beceri veya mesleklerin öğretilmesi gerekecektir. Eğitim 

ihtiyacı ve talebi iş dünyasında çalışanlardan geleceği gibi, halen özellikle MYO ve 

TEFMer olmak üzere her kademedeki Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) kurumunda 

görevli akademik, teknik ve idari personelden de gelebilecektir. SETEM'ler bu 

ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde organize edilecektir. 

SETEM'ler üniversite rektörlüklerine bağlı olarak hizmet verecek birimler 

olmakla birlikte, ayrı merkezlerdeki Sürekli Eğitim ve Teknoloji Merkezlerinin uyum 

içinde hizmet verebilmeleri için YÖK Endüstriyel Eğitim Proje Başkanlığının kontrol ve 

koordinasyonu altında çalışacaklardır. Bu amaçla YÖK Endüstriyel Eğitim Proje 

Başkanlığının yapısı yeniden gözden geçirilerek Mesleki ve Teknik Eğitim 

Koordinasyon Merkezi haline getirilmesine çalışılacaktır. 

Her SETEM'de birer enformatik bölümü kurulacak ve eğitime gelen öğretim 

elemanı ve öğrenciler bilgisayar okur yazan olarak mezun olacaklardır. 

Sürekli Eğitim Merkezlerinde görev alacak yönetici, öğretim elemanı, uzman, 

tekniker, teknisyen ve memurlar yurt içinde veya yurt dışında eğitilecektir. Yurt dışında 

benzeri görevleri yapan sürekli eğitim merkezleri ile Türkiye'de çeşitli üniversitelere 

bağlı hizmet veren sürekli eğitim merkezleri arasında koordinasyon ve işbirliği 
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yapılacaktır. Bu merkezlerde görev yapan öğretim elemanlarının ve uzmanların 

tecrübelerinden yararlanılacaktır. 

Sürekli Eğitim ve Teknoloji Merkezlerinde öncelikle Meslek yüksekokullarında 

görevli veya görev alacak öğretim elemanları belirli periyotlarla uzmanlarca eğitilecektir. 

Eğitim öncelikle eğitim metodolojisi ve eğitim teknikleri (görmeye dayalı eğitim 

araçlarının kullanımı, derslerin yıllık, haftalık, günlük planlannm yapılması, atölye ve 

laboratuvar kullanımı, değerlendirme) konularında yapılacaktır. 

İkinci aşamada ise gelişen yeni teknolojilere bağlı olarak eski programların 

kapatılıp, yeni programların açılması durumunda bu programlarda görevli öğretim 

elemanlarının yeni açılacak programlar için eğitilmeleri gerekecektir. 

Proje için mevcut MYO'larından sürekli eğitim merkezi görevini yapacak ilk 

aşamada 3 pilot Meslek Yüksekokulu seçilerek uygulamaya başlanacaktır. 

İlk aşamada SETEhd'e dönüştürülmesi planlanan MYO 'lor 

- ' Ankara Üniversitesi Çankırı MYO (Fiziki mekan temin edilmiştir.) 

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO 

- Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MYO 

Yurt dışında bu konuda eğitim veren eğitim merkezleri ile görüşmeler yapılarak 

proje süresince işbirliğine gidilecektir. 

2.4- Eğitim-Öğretim Programlarının Geliştirilmesi 

4702 Sayılı Kanun uyarınca mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek 

yüksekokullarına sınavsız öğrenci alınması hükmünün getirilmesi nedeniyle bu geçişin 

program açısından tutarlılığını ve devamlılığını sağlayabilmek amacıyla öncelikle 15 

MYO programı, daha sonrada 3 MYO programı geliştirilmiştir. 2002 yılında geliştirilen 

bu programlar Milli Eğitim Bakanlığı ve iş dünyası ile çok yakın bir işbirliği içinde 

gerçekleştirilmiştir. MYO öğrencilerinin %70'ni kapsayan 15 program MYO ve MTOÖ 

okullarının bir çoğunda bulunan ve istihdam oranı yüksek programlardır. Keza 2003 
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yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Koordinatörlüğünde MYO'larda hiç olmayan Çocuk 
Gelişimi, Kuaförlük, Cilt Bakımı ve Güzellik Programları hazırlanmış ve 2003 yılında bu 
programlar yüzde yüz oranında dolmuştur. Yeterli fınansal kaynak bulunması halinde, 
2004 yılında başta tanm ve sağlık programları olmak üzere, öğrenci sayılan çok olan 
diğer MYO programlannm geliştirilmesine devam edilecektir. Bu programların öncelikle 
Dünya Bankası veya Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak geliştirilmesi 
planlanmaktadır. Ancak bunun mümkün olmaması halinde anılan programlar, 
Yükseköğretim Kurulu'nun olanaklarıyla ve tüm paydaşların katılımıyla geliştirilecektir. 

2.5- Yeni Meslek Yüksekokulları Kurulması 

a-Büyük tilerde MYO Kurulması 

Başta Ankara olmak üzere büyük illerde yeteri kadar MYO bulunmamakta ve bu 
da çok fazla öğrenciye sahip olan MTOÖ okullarının MYO'larla ilişkilendirilmesinde 
sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunu hafifletebilmek için öncelikle devlet üniversitelerinin 
büyük illerde MYO kurması teşvik edilmektedir. 

b-Vaktflarm MYO Kurması 

Bir üniversiteye bağlı olmaksrzın vakıfların MYO kurmaları 4702 Sayılı 
Kanun'la getirilen en önemli yeniliklerden biridir. Ancak şu ana kadar bu konuda çok 
fazla mesafe alındığı söylenemez. Gelecek yıllarda bu konuda önemli gelişmelerin 
olacağı tahmin edilmektedir. Vakıf üniversitesi kurmak isteyen vakıflara mecburi olarak 
kurulması gereken fakülteler yanında MYO kurma şartının da getirilmesinin planlanması 
bu konudaki gelişmeleri hızlandıracağı beklenmektedir. 

c-TOBB 'un Ml'O Kurması 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) un vakıf üniversitesini faaliyete 
geçirme çalışmaları devam etmektedir. TOBB ilgilileri ile temasa geçilerek Ankara'da 
her yönüyle örnek olabilecek gelişmiş bir MYO kurmaları konusunda kendilerine öneri 
götürülecek ve talepte bulunulacaktır. 
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d- Organize Sanayi 'Bölgelerinde MÎ'O Kurulması 

Okul-Sanayi işbirliğinin ötesinde okul-sanayi entegrasyonuna olanak sağlayacak 

olan bu proje ile MYO'lann Türk Sanayiinin büyük başarısı olan Organize Sanayi 

Bölgeleri'nde kurulması sağlanarak bir anlamda eğitim gerçek yerinde yapılacaktır. 

Bunun ilk uygulamasının kısa zamanda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 

başlaması beklenmektedir. 

2.6- Dikey Geçişler 

Sınavsız olarak meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programlarına 

devam ederek mezun olan öğrencilerin alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş 

yapabilmeleri 4702 Sayılı Kanun gereğidir. Uygulamanın ilk yılı olan 2004-DGS'de 

hangi meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarından hangi lisans programlarına 

dikey geçiş yapılacağı ve ayrılacak kontenjanJarla ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 

Dikey geçiş uygulamalarında; bazı fakülte yönetimlerinin öğrencilerin 

MYO'larda almış oldukları "5-i" zorunlu dersleri dışındaki diğer derslerini dikkate 

almamaları sonucu öğrencilerin mağdur edilmeleri önlenerek daha esnek bir dikey geçiş 

sistemi uygulanacaktır. 

2.7- Kalite-Güvence Sistemi 

Endüstriyel Eğitim Projeleri kapsamında geliştirilen 31 adet MYO'dan başlamak 

üzere tüm MYO'larm vazgeçilmez bir unsuru olan kalite güvence çalışmalarına hız 

verilecektir. Esasen bazı MYO'larda başlamış bulunan bu faaliyetin daha planlı, 

programlı ve bilimsel bir şekilde yaygınlaştırılması için seçilen MYO'larda "Kalite-

Güvence Sistemi" kurulması planlanmıştır. 

Günümüzde kalite pek çok sorunun çözümünün başlangıç noktası kabul 

edilmektedir. Kalite; mal ve hizmetlerin tasarımı aşamasında başlayıp, nihai aşamaya 

kadar devam eden süreçte tüm faaliyetlerde kontrol ve etkinlik sağlanması, kuruluşun 

kalite politikasının uygulanması için sürdürülen bilinçli ve kararlı faaliyetlerin bir 

toplamıdır. 
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Meslek yüksekokullarının kalite güvence, akreditasyon, eğitim programlan 

geliştirme ve MYO endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar 

gerçekleştirilecektir: 

i) Meslek yüksekokullarında uygulanan eğitim programlannı tamamlayan 

mezunlarda bulunması istenilen yeterlilikler, meslek standartlarıyla 

tanımlanacaktır. Standartların AB ve gelişmiş ülkelerin standartlarıyla 

uyumuna dikkat edilecek eğitim standartları iş hayatının gereksinimini 

karşılayacak şekilde üniversite, iş hayatı ve standartlarla ilgili kurumlar, 

sivil toplum örgütleri ile birlikte geliştirilecektir. 

ii) Meslek yüksekokulları eğitim programları geniş tabanlı ve iş dünyasının 

taleplerine uygun esnek yapıda oluşturulacaktır. 

iii) Meslek yüksekokullarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimin niteliğini 

kontrol edecek ve belgeleyecek otonom bir kurum oluşturulacaktır. Bu 

kurum ulusal nitelik kontrol sisteminin bir parçası olacaktır. 

Meslek yüksekokullarına ilişkin standart, program geliştirme, nitelik kontrolü ve 

belgelendirme etkinliklerini kapsayacak, uluslar arası bilgi ve deneyimi ülkemize 

getirmeyi amaçlayan bir proje geliştirilecektir. Bu projenin finansmanında AB 

kaynaklarından yararlanılacaktır. 

Çok sayıda MYO bulunan METEBMerde program bütünlüğü çalışması 

başlatılacaktır. Bu tür METEBMerde bir program; öğretim elemanı ve atölye-Iaboratuvar 

olanakları dolayısıyle en iyi yürütülebilecek MYO'na verilecektir. Dolayısıyla bir 

program, programı en iyi yürütebilecek bir ya da bir kaç MYO'da yürütülerek hem 

kalite, hem de tasarruf sağlanacaktır. Bazı üniversiteler tarafımdan gerçekleştirilen ve 

olumlu sonuçlar alınan bu uygulama diğer üniversite MYO'larına da 

yaygınlaştırılacaktır. 
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2.8- Meslek Yüksekokullarına Makine Teçhizat Temini 

Gelişmekte olan 26 MYO'yu desteklemek amacıyla Devlet Planlama 

Teşkilatımdan temin edilen 25 trilyon TL.lık proje üçüncü yılına girmiştir 2005 ve 2006 

yıllarında uygulama sürdürülecektir. 

2.9- Staj Yeri Temini 

Yükseköğretim Kurulu ile Harita Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol 

ile Harita Genel Komutanlığında staj yapacak öğrenciler için ilk uygulama 2004 yılının 

Haziran ayında başlayacaktır. 

2.10- Uzaktan Öğretim 

Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci sayılarının artmasına önemli katkılarda 

bulunacağı değerlendirilen bu projeye gelecek yıllarda daha fazla yatırım yapılması 

planlanmaktadır. 

2.11- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Stratejisi 

2.11.1- Öğretim Elemanları 

Türk Yükseköğretiminin genelinde olduğu gibi meslek yüksekokullannda da 

öğretim elemanı sıkıntısı mevcut olduğu önceki bölümde belirtilmişti. Her geçen gün 

artan öğrenci sayıları öğretim elemanı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. 

Halihazırda MYO'ların en önemli sorunlarından biri öğretim elemanı noksanlığıdır. 

Sınavsız geçişten önce MYO'larda bir öğretim elemanına 46 öğrenci düşerken, sınavsız 

geçiş sonucu artan öğrenci sayıları nedeniyle 56 öğrenciye bir öğretim elemanı düşer hale 

gelmiştir ki, bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Geçmiş yıllarda 

hükümetten bu amaçla ilk etapta öğretim görevlisi ağırlıklı 7000 kadro talep edilmiş, 

ancak temin edilememiştir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında son derece çarpık bir 

tablonun ortaya çıkmasına neden olan bu durumun hafifletilmesi için ilgililer nezdindeki 

girişimler sürdürülecektir. Yeterli kadrolar temin edilene kadar halihazırdaki MYO 

öğrenci sayılarının artınlmaması planlanmaktadır. 
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Buna karşın, MYO'lann amaçlarına uygun öğretim elemanı temininde çeşitli 
nedenlerden kaynakJanan güçiükJer mevcuttur. MYO'larda amaç, teorikten daha çok 
uygulama ağırlıklı ara insan gücü yetiştirmektir. Ancak mevcut öğretim elemanları 
uygulama konusunda yetersizdirler. Eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyen bir diğer 
hususta öğretim elemanlarının sanayi deneyimlerinin olmayışıdır. Bu nedenle 
endüstriden kopuk, içe dönük ve çevre ile uyum sağlamada zorluk çeken bir yapı 
oluşmuş, bu da eğitimin kalitesini düşürmüştür. 

MYO'larda mevcut 5787 öğretim elemanının büyük bir bölümü herhangi bir 
pedagojik formasyon eğitiminden geçmemiştir. Yeni istihdam edilmesi düşünülen 
öğretim elemanlarının eğitimide dikkate alındığında büyük bir eğitim ihtiyacının onaya 
çıktığı görülmektedir. 

2.11.2- Eğitilecek Personel ve Eğitim Planı 

Bu projede yer alan MYO'lann eğitim ihtiyacı aşağıdaki personeli kapsayacaktır. 

* Bu projenin yönetiminden sorumlu kritik pozisyondaki bazı YÖK 
personeli 

* MYO Müdürleri 
* MYO Üst Düzey Yöneticileri 
* MYO Bölüm Başkanları 
* MYO Öğretim Elemanları 
* MYO Laboratuvar Teknisyenleri 
* MTOÖ Öğretmenleri ( ilişkilendirilen meslek liselerindeki) 

Eğitimler hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptırılacak, yurt dışı eğitimler için 
danışmanlık hizmeti satın alınacaktır. Yurt dışına daha çok kritik pozisyonlarda görev 
yapanlarla, bilahare yurt içindeki eğitimde öğretmenlik yapacak olanlar gönderilecektir. 
Eğitimin bir bölümü yurt dışından getirilecek öğretmenler tarafından yaptırılacaktır. 

Eğitimin planlanmasında aşağıdaki öncelikler dikkate alınmıştır: 

* Halen sistemde mevcut olup ta bugüne kadar hiç eğitim almamış 
öğretim elemanları 

* Sisteme yeni giren öğretim elemanları 
* İlk aldığı eğitimin üzerinden uzun süre geçtiği için tazeleme eğitimi 

ihtiyacı olan öğretim elemanları 

Eğitilmesi planlanan üst düzey yönetici ve öğretim elemanları ile ilgili olarak; 
hangi MYO'ları kapsayacağı, kimlerin katılacağı, eğitimin şekli, eğitimin yeri, eğitimin 
süresine ilişkin eğitim ihtiyaçları planlamasını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

Yukarıdaki maddelerde belirtilen eğitim ihtiyaçları planlaması Tablo 2.1'de 
verilmiştir. 
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Tablo 2.8- Eğitim İhtiyaçları Planlaması 

VERİLECEK 
EĞriİMTÜRÜ 

Yurt içinde Eğitim 
Verecek Öğretim 
Elemanları Eğstunı 

iMYO üst Düzey 
Yönetici Eğitimi 

— 
MYO Öğretim 
Elemanları Eğitimi 

; MYO 
Laboratm ar 
Teknmen Eğitimi 
MTOO 
Öğretmenlerinin 
Ejjiümı 

i Öğretim Elemanı 
Endüstri Deneyimini 
Artı rma (EDA) 
Eğitimi 
Endüstriyel Eğjtraı 
Birimi Uzmanlık 
Eğitimi 
Mesleki Ye Teknik 
Eğitim Sempozyumu 
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20 
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2.12- Donanım Geliştirme 

insan kaynaklarının ve eğitim programlarının sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak 

düzeyde geliştirilmesi temel amaç olmakla birlikte, asgari miktarda donanım temin 

edilmediği taktirde de geliştirilecek olan eğitim programlarının yararının beklenen 

nitelikte olmayacağı düşünülmektedir. Bu bakımdan donanım temininde Eğitim 

Programlarını Destekleyici ve Geliştirici Donanım Temini İlkesi temel bir ilke olarak 

gözönünde bulundurulmaktadır. 
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Donanım temininde en son teknoloji ürünü olan.donanımın satın alınması ilkesi 

benimsenmiştir. Bununla beraber son yıllarda özellikle Enformasyon Teknolojileri ile 

ilgili alanlardaki malzeme ve teçhizatın çok çabuk demode olduğu ve bsa zamanda 

yenilenmesi gerektiği olgusuda gözönünde bulundurulacaktır. 

AJmacak donanımın; müfredat programlan ile uyumlu olması, donanım 

temininde desteklenecek programlardaki öğrenci miktarları gözönünde 

bulundurulacaktır. Temin edilecek donanım, yöredeki MYCTları, mesleki ve teknik ona 

öğretim kurumları ve ilgili diğer kuruluşlar ile ortak olarak kullanılacaktır. 

2.13- Dokümantasyon 

I ve II. projelerden desteklenen MYO'lar hariç, mesleki ve teknik yükseköğretim 
kurumlarının çoğunda yeterli ders kitabı mevcut değildir. Keza teknolojik yayınlan takip 
edecek bir sistem de henüz kurulmamıştır. Öğretim elemanlan arasında müfredat 
programlarının okutulması konusunda farklılıklar vardır. Müfredat ve programların 
güncelleştirilmesi problemi devam etmektedir. 

I ve II. Endüstriyel Eğitim Projeleri kapsamında hazırlanan 2] müfredat 
programının yeni teknolojik gelişmeler konusunda güncelleştirilmesi, bu okullara 
bilgisayar programları ve yeni teknik yayınların gönderilmesi, proje kapsamında 
olmadığı için hazırlanmayan, ancak son teknolojik gelişmeler nedeniyle önemli bir 
ihtiyaç haline gelen ve seçilen müfredat programlarının hazırlanması planlanmaktadır. 

Mesleki ve teknik alanda ve işletmelerde çok önemli olan iletişim konusu bir 
kitapçık halinde basılıp yayınlanacaktır. 

Geliştirilen ve yeniden hazırlanan müfredat programlanna uygun olarak ders 

kitabı ve kaynak kitap temini çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bağlamda teknik 

programlar ağırlıklı olmak üzere MYO öğretim elemanlan tarafından hazırlanacak 

kaynak kitaplarla ilgili çalışmaların kısa zamanda sonuçlandırılması ve öğrencilerin 

hizmetine sunulması beklenmektedir. 
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Her derse ait 3-4 yardımcı kitap hazırlanıp bastırılacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki ve teknik eğitim alanında daha önce tercüme 

ettirdiği kitaplardan uygun olanlarının çoğaltılarak MYO'lara gönderilmesi 

planlanmaktadır. 

Meslek Standartları Komisyonu (MSK) tarafından şimdiye kadar hazırlanmış 

bulunan yaklaşık 250 Meslek Standardı dokümanından birer set yararlanılmak üzere ilgili 

MYO'lara gönderilecektir. 

Tercüme edilecek yayınlar ise aşağıda ele alınmıştır: 

i) Daha önceki Endüstriyel Eğitim Projelerinde tercüme ettirilmesi 

gerekirken imkan bulunamayan 7 ders kitabının tekrar taranarak faydalı 

ve lüzumlu görülenlerin tercüme ettirilmesi ve basılıp yayınlanması, 

ü) Elde mevcut 13 ingilizce ders kitabının tekrar gözden geçirilerek tercüme 

ettirilmesi ve yayınlanması. 

iii) Mesleki ve teknik eğitim konusunda piyasaya çıkan önemli birkaç mesleki 

yayının tercüme ettirilerek tüm MYO'lara gönderilmesi, 

iv) Satın alınmasına karar verilen MYO fcboratuvar teçhizatının teknik kitap 

ve broşürlerinin tercümesi, 

2.14- Mesleki ve Teknik Eğitimin Tanıtımı ve Statü Yükseltme 

Çalışmaları 

Mesleki ve teknik eğitimin önemli sorunlarından biri de geniş halk kitleleri ve iş 

dünyası tarafından yeterince tanınmamış olmasıdır. Mesleki ve teknik eğitim, öğrenciler 

ve aileler tarafından en son tercih edilen bir alan durumundadır. Meslek 

yüksekokullarından mezun olan teknikerlerin toplumdaki statüsü tam olarak 

belirlenmemiştir. Mesleki ve teknik eğitim çok haksız bir şekilde toplumda düşük statülü 

bir uğraş olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Türk Yükseköğretim Sisteminin doğal 

genişleme alam olarak kabul edilen iki yıllık meslek yüksekokullarının tanıtımı kritik bir 

öneme sahiptir. Özellikle iş dünyasının, ailelerin ve öğrencilerin mesleki ve teknik 

eğitime gereken önemi vermesi, inanması ve öngörülen öürenci savısı hedeflerine 
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yönünden ulaşılabilmesi için, iş çevrelerinin de katılımı ile çok kapsamlı ve sürekli 

tanıtım kampanyası yürüailmesi gerekmektedir. Bunun için medyanın yarusıra, bütün 

imkan ve fırsatlardan yaşanılmasını öngören bir program uygulanacaktır. 

Öğrenciler, aileler, sanayiciler, meslek kuruluşları, mesleki ve teknik ona 

öğretim elemanları, diğer kullanıcılar tanıtım yapılacak hedef kitledir. 

Tanıtım yapılacak ana faaliyetler ise; Ara İnsan Gücünün Türk Sanayi İçin 

Önemi, MYO'lann Önemi ve Mezunlarına Sağladığı Faydalar, İstihdam OlanakJan, 

Dikey Geçiş Sistemi, METEB Sistemi, Üniversite Giriş Sınavının Mesleki ve Teknik 

Lise Öğrencilerine Sağladığı İlave Olanaklar, Teknikerin Toplumdaki Statüsü, Avrupa 

Birliğine Girişte Mesleki Eğitinvdir. 

Bu konularda hedef kitleye tanıtım yapabilmek için; radyo, TV, poster, logo, şilt, 

ilan, sanayi için MYO kitabı, CD, kaset, internet gibi araçların yarusıra sanayicinin 

okulları, okulların sanayii karşılıklı ziyaret etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik Yükseköğretimi tanıtmak amacıyla; 

i) Mesleki ve teknik yükseköğretimin bugünkü durumunu, imkanlarını, 

sorunlarını ve sistemin daha ileriye götürülmesini içeren ve mesleki ve 

teknik eğitimi bütün yönleriyle tanıtan Yükseköğretimde Mesleki ve 

Teknik Eğitim ve Meslek Yüksekokulları kitabının hazırlanıp basılması ve 

dağıtımı, 

ii) MYOMannı her yönüyle tanıtıcı bir MYO Broşürünün hazırlanıp 

dağıtılması. 

iii) Endüstriyel Eğitim Projesi'nde yer alan 31 MYO Meslek Yüksekokulunu 

her yönüyle tanıtıcı bir broşürün hazırlanıp dağıtılması, 

iv) Okul-Sanayi işbirliğini tanıtıcı ve genelde MYO ve İş Dünyasına hitap 

edecek olan "Okul-Sanayi Bütünleşmesi'1 kitapçığının hazırlanıp 

dağıtılması, 

v) Mesleki ve Teknik Yükseköğretimde önemli bir motivasyon unsuru olan 

ve yeniden hazırlanan "Dikey Geçiş Yönetmeliğinin" hedef kitlelere 

ulaştırılması, 
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vi) Yukarıda belirtilen tanıtımla ilgili kitap, kitapçık, broşür ve diğer 

yayınların dağıtımı her yıl yapılarak, meslek yüksekokullarının hedef 

kitlelere tanıtım ve yönlendirilmesinde devamlılık sağlanacaktır. 

2-15- Okul Sanayi Bütünleşmesi 

Bu projenin temel ilkelerinden biri de sanayi ile bütünleşmiş bir mesleki-teknik 

eğitimin hayata geçirilmesidir. Mesleki ve teknik eğitim üretimin bir parçasıdır 

Dolayısıyla iş hayatının da bu eğitime katkısı olmalıdır. Öğrenciler okulla beraber 

işyerinde eğitildikleri takdirde sanayi ile bütünleşmiş bir eğitimden söz edilebilir. 

İş hayatında teknoloji çok hızlı değişmektedir. İşletmelerin talep ettiği işgücünün 

ancak okul-sanayi işbirliği ile yetişebileceği gerçeğinden hareketle, okul ve sanayi iki 

ortak gibi çalışmalıdırlar. 

Belirli bölgelerde, büyük sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak, mesleki ve 

teknik eğitim alanında "model kampus" oluşturulması imkanları araştırılacaktır. 

Okul-Sanayi bütünleşmesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için okul-sanayi 

işbirliği konusunda yeniden yapılanmaya gidilecektir. Bu yapılanma; sanayide, 

sendikalarda, meslek kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve gönüllü kuruluşlarda 

gerçekleştirilecektir. Bu yapılanmanın gerçekleştirilebilmesi için yapılması planlanan 

işler ise aşağıdaki gibidir: 

i) YÖK-İSOV Bilgi Bankası geliştirilecektir. 

ii) İnternette Okul-Sanayi WEB sayfası açılacaktır. 

iii) Tüm proje okulları İnternette WEB sayfası açacaktır. 

iv) Tüm MYO öğrencilerinin Endüstriye Dayalı Eğitimlerini (EDE) sanayi 

kuruluşlarında yapabilmelerini sağlamak için bir yapı oluşturulacaktır. 

v) MYO mezunlarının sanayide iş bulma ve istihdam sorunlarını 

kolaylaştıracak bir mekanizma oluşturulacaktır. 

vi) Her-MYO'da Okul-Sanayi İşbirliği Danışma Kurulu kurulacaktır. 

vii) Mevcut ve sisteme yeni giren öğretim elemanlarının Endüstri Deneyimini 

.Artırma (EDAı eüitimleri artarak devam ettirilecektir. 
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viii) Sanayi ile işbirliği bir staj havasından çıkarılarak eğitimin bir parçası 

haline getirilecektir. 

2.16- Mezunların İzlenmesini Sağlayacak Geri Besleme Sistemi 

MYO'lardan mezun olan ve iş hayatına atılan kişilerin; hangi alanlarda çalıştığı. 

iş bulmada yaşanan güçlükler, okul dönemi bilgilerinin yeterliliği gibi konularda 

MYO'lara yön verecek bir Geri Besleme Sisteminin kurulması düşünülmektedir. 

Daha önceleri konuyla ilgili bir anket formu geliştirilerek uygulanmış, ancak bu 

konuda süreklilik sağlanamamıştır. Bu nedenle sürekli işleyecek ve program açma-

kapama ve geliştirme kararlarına destek verecek bir sistemin oluşturulmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

2.17- Planlanan Diğer Projeler 

a- Meslek Yüksekokullarını İyileştirmeye Yönelik Projeler 

Ulusal kaynaklardan sağlanacak fonlarla halihazırda uygun fiziki koşullara sahip 

olmayan MYO'lann mesleki eğitim amaçlı olarak tasarlanmış yem MYO binalanna 

kavuşturulmaları, 

MYO'lann fiziki olanaklarının, çağdaş koşullara uygun olarak geliştirilmesine 

devam edilmesi, 

MYO'larla ilişkilendirilen MTOÖ okullarının teknik donanımlan ile fiziki 

kapasitelerinin her eğitim-öğretim yılında gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin 

yapılması, Meslek yüksekokullan arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, 

bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı için MYO'lar arasında öğretim elemanı ve öğrenci 

değişimi programlan uygulanması, 

Meslek Yüksekokullan Koordinatörleri (MEYOK) bölgesel toplantılannın 

yapılması, 
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MYO'lann en önemli sorunu olan öğretim elemanı noksanlığı sorununu 

hafifletebilmek için ilk etapta 7.000 öğretim görevlisi kadro isteğinin ısrarla takip 

edilmesi, 

Meslek yüksekokullarının küçük merkezler yerine büyük yerleşim merkezlerinde 

yoğunlaşması, küçük merkezlerdeki MYO'lann eğitimin kalitesini korumak ve cazibeyi 

artırmak için il merkezlerine veya büyük ilçelere taşınması veya kapatılması, 

Açılmasına rağmen aradan 3 yıl geçtiği halde çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime 

başlayamamış MYO'lann kapatılması, 

Türkiye'nin mesleki ve teknik yükseköğretimde sahip olması gereken MYO 

sayılan, öğrenci ve öğretim elemanları sayıları, programlar ve MYO eğitiminin 

Yükseköğretim Sistemi içindeki payının yıllar itibariyle ne kadar olması gerektiğini 

içeren MYO Master Planı'nın hazırlanması, 

Mesleki eğitimin aynlmaz bir parçası olan Kariyer PlanJama'nın 

yaygınlaştınlması ve kurumsallaştmlması, 

Dünya Bankası kaynakları kullanılarak geliştirilen 31 MYO deneyiminden de 

yararlanarak belirli düzeyde gelişmiş ve en az 1000 öğrencisi olan 150 MYO'nun, yun 

içi ve yurt dışı kaynaklar kullanılarak eğitim programları, öğretim elemanlan, atölye 

elemardan, atölye ve laboratuvar olanakları bakımından 2005-2010 yılları arasında 

geliştirilmeleri, 

Halihazırda çok kısıtlı da olsa internet üzerinden uzaktan eğitim yapan 

üniversitelerin kapasitelerinin geliştirilmesinin yanında, yeterli alt yapıya sahip diğer 

üniversitelerin de uzaktan öğretime bağlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 
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b- Meslek Yüksekokullarında Okundan Programlar İle İlgili 

Olarak Yapılması Planlanan Projeler 

Bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemleri ile verilmesi, 

Meslekler için AB ülkelerinde olduğu gibi bir ulusal nitelik sistemi tanımlanarak. 
eğitim programlarının bu sistem esas alınarak biri diğerinin entegre bileşeni olacak 
şekilde geliştirilmesi, 

Farklı kurum ye kuruluşlarca verilen mesleki eğitimin bu sisteme göre 

değerlendirilip belgelendirilmesi, 

Geliştirilecek ulusal nitelik sistemine göre hangi mesleğin hangi düzeyde 
öğretileceğine karar verilecektir. Bu tespite göre orta ve yükseköğretim düzeyinde 
okutulacak eğitim programlarının yeniden belirlenmesi, 

Teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerin gözetilerek MYO 

programlarının gözden geçirilmesi, talebi ve istihdam olanakları olmayan programların 

kapatılarak yeni programların açılması, 

MYO programlarının, kendisine altyapı teşkil eden mesleki ve teknik orta 
öğretim programları ile bir bütünlük ve devamlılık içinde geliştirilmesi, 

"MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Eğitim Programları Geliştirme Projesi" 
kapsammda geliştirilen 18 MYO programının, Avrupa Birliği standartlarına uygun bir 
şekilde ingilizce diploma eklerinin hazırlanması ve Avrupa Topluluğu ECTS kredi 
sistemine uygun hale getirilmesi, 

"Meslek yüksekokullarında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program 
Geliştirme Projesi" kapsamında geliştirilen ve MYO programlarında yürütülmekte olan 
derslerin içeriğine uygun yazılı dokümanların tespitini yapmak, meslek 
yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının birikimlerinin bir araya getirilerek 
yeni dokümanlarının oluşmasını sağlamak, böylece meslek yüksekokullarında müfredat 
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birlikteliğinin ders kitabı ve materyalleri paylaşımı ile pekiştirilerek eğitim kalitesinde 

güçlü bir yapının teminini sağlamak amacıyla başlatılan projenin son aşamasına gelmiş 

bulunmaktadır. Böylece, eğitim programları birlikteliğinden ortak materyal kullanımı 

sağlanarak MYO'larda kalite güvence sisteminin oluşturulmasına önemli katkılarda 

bulunulması, bir sonraki aşamada ise ortak sınavların uygulanarak eğitim kalitesinin 

yukseltilmasi ve bu kalitenin-ülke sathına yayılması, 

Sağlık hizmetleri MYO programlarının günün şartlarına uygun olarak 

geliştirilmesi, 

Halihazırda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ön lisans 

programlarının gerek sayı ve gerekse içerik olarak geliştirilmesi ve böylece daha fazla 

MTOÖ mezununa yükseköğretim olanağının sağlanması, 

Avrupa Birliği ile uyum içerisinde olacak şekilde bir "Ulusal Nitelik Sistemi"' 

geliştirilecektir. Bu sistemle uyumlu olarak meslekler, meslek standartları ve eğitim 

programları geliştirilecektir. Geliştirilecek nitelik sistemi esas alınarak hangi mesleğin 

hangi düzeyde ve hangi kurumda öğretileceğinin belirlenmesi, 

c- Öğrenciler İle İlgili Olarak Yapılması Planlanan Projeler 

MYO'larla ilişkilendirilen meslek liselerindeki öğrencilerin üniversite kampus 

hayatına daha çok katılımlarını sağlamak için yeni düzenlemelerin yapılması, 

Yapılan tüm girişimlere rağmen MYO öğrencilerinin staj konusu yasal bir zemine 

oturtulamamıştır ve bu nedenle stajlardan verimli sonuç alınamamaktadır. Bu hususun 

çözümü için yasal girişimlerin sürdürülmesi, 

Meslek yüksekokulu programlarından sonra dikey geçiş sınavına (DGS) girerek 

başarılı olan ve ÖSYM tarafından fakülte ve yüksek okulların lisans programlarına 

yerleştirilen mezunların dikey geçiş uygulamalarındaki sorunları. AB ülkeleri ve 

ABD deki uygulamalar da dikkate alınarak daha esnek bir model oluşturmak suretiyle 

öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi, 
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MYQ öğrencilerinin yun dışındaki MYO ve dengi kolejlere yatay geçiş ve 

bilahare ilgili fakültelere dikey geçişlerini kolaylaştırıcı usul ve ilkeler konusunda 

YÖK'te vürütülen çalışmaların hızlandırılması: Kısaca K İ olarak adlandırılan 

Türkiye'deki seçilen meslek yüksekokullarında belirlenen eğitim programlarında, ABD 

veya İngiltere'de benzeri eğitim kurumları ile işbirliği ve anlaşma yapılarak, seçilen 

eğitim programlarında iki diploma (dual degree) vermektir. (Türk MYO'larmdan yabancı 

MYO'lara yatay geçiş) ve 2-2 (Türk MYOMarını bitirenlerin yabancı ülke lisans 

programlarına dikey geçişi.) olarak adlandırılan projelerin hayata geçirilmesi MYO'larına 

olan ilgisi önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmektedir. Karşılıklı olarak diploma 

eşdeğerliliklerinin kabulünü içeren bu projelerin uygulanmasıyla Türkiye'de MYO'lara 

olan ilginin önemli ölçüdje artacağı değerlendirilmektedir. 

2010 yılına kadar üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin en az %40'ırun 

MYO'larda eğitim-öğretim görmesi şeklinde planlama yapılması ve gelişmiş ülkelerdeki 

MYO dengi yükseköğretim kurumlarında (Community College, Technical College. 

Communty and Technical College) yapılan uzaktan öğretim uygulamaları incelenerek 

Türkiye için bir model yapı oluşturulması, 

d- Öğretim Elemanları İle İlgili Olarak Yapılması Planlanan 

Projeler 

Meslek yüksekokullarında halen 56 öğrenciye bir öğretim elemanı düşmektedir 

Orta vadede bu oranın 20-25 öğrenciye bir öğretim elemanı düşecek şekilde öğretim 

elemanı sayısının artırılması, 

MYO öğretim elemanlarının niteliklerinin, mesleki ve teknik eğitim alanında 

yaşanan gelişmelere paralel olarak yeniden saptanması ve ulusal standartların 

belirlenmesi, 

Aynı veya benzer programlardaki öğretim elemanları için 2-3 yılda bir, gündemli 

seminer ve konferanslar düzenlenmesi, 

Meslek yüksekokullarına Öğretim Elemanı Temin ve Yetiştirme Programı'run 

Sınavsız Geçiş sistemindeki son gelişmeler doğrultusunda güncelleştirilmesi, 
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MYO öğretim elemanJannın mesleğe ilk başlayanları için stajyerlik sisteminin 

getirilmesi. Öğretim elemanı adayları, en az 3 ay süre ile SETEM'lerde, MYO'Iann 

görevleri ve işleyişi, ders verme, donanım, ölçme-değerlendirme, öğrencilerle iletişim 

kurma ve okul-sanayi işbirliği vb. konularda ön eğitime alınacaktır. Bilahare bunJar en az 

5-10 yıl deneyimli MYO öğretim elemanlarının nezaretinde derslere girecek ve deneme 

dönemi sonunda objektif.ve şeffaf kriterlere göre değerlendirilerek asli göreve 

başlayacaklardır. 

MYO öğretim elemanlarının asgari yeterlilikleri belirlenmesi ve mesleğe ilk 

girişte bu yeterliliklerin aranması, 

Gelişme ve sorunların çözümünde yerel insiyatif ve rekabete dayalı yenilikçi pilot 

projelerin geliştirilip teşvik edilmesi amacıyla Avrupa Birliği Proje Geliştirme usul ve 

esasları hakkında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yönetici ve eğitim kadrosunun 

eğitilmesi, 

e- Fincaısman Sağlamaya Yönelik Projeler 

Meslek yüksekokullarının iş hayatı ile ilişki kurmaları ve bu ilişkiyi 

sürdürebilmeleri için bölgesel ve uluslar arası ağ kurularak finansman desteği 

sağlanmaya çalışılması, 

Meslek yüksekokullarında yenilikçilik ve uygulamalı teknolojilerde gelişmeyi 

öngören projeler özellikle desteklenecektir. Bu amaçla. Milli Eğitim Bakanlığı, 

Yükseköğretim Kurulu. Devlet Planlama Teşkilatı, üniversitelerin araştırma fonları. 

vakıflar ve mesleki kuruluşların bütçelerinden özel ödenek ayırmalarının teşvik edilmesi. 

Meslek yüksekokullarının had safhada olan finansman ihtiyacı ile ilgili olarak: 

meslek yüksekokullarının ona kademe nitelikli iş gücünü vetiştirebilmesi için ihtiyaç 

duyulan finansman başta yun içi kaynakları olmak üzere Dünya Bankası, Avrupa Birliği 

ve benzeri uluslar arası kuruluşlar tarafından sağlanmalıdır. Bu amaçla meslek 

yüksekokullarının donanımlarını, öğretim materyallerini, eğitim programları ve öğretim 
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elemanlarını günün gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek amacıyla "'Meslek 
Yüksekokulları Gelişim Projesi'nin hazırlanması, 

f- Çok Katılımlı Olarak i apılması Planlanan Projeler 

Türkiye genelinde MYO Müdürlerinin katılacağı ve MYO'lann sorunları, MYO 
programları, planlama, koordinasyon vb. konuların ele alınacağı MVO Müdürler 
Toplantısı'nın geleneksel hale getirilmesi, (İlk toplantının Kasım 2004'de yapılması için 
Yükseköğretim Kurulu Endüstriyel Eğitim Projesi Başkanlığı, Nevşehir Meslek 
Yüksekokulu ve Tokat Meslek Yüksekokulu tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.) 

ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanmış bulunan meslek standartları ve meslek 
tanımlarının ön lisans (MVO) seviyesindeki karşılıkları ile ilgili çalışma yapılması, 

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak ülkemizin hangi alanlarda, ne kadar 
zamanda ve hangi sayılarda teknikere ihtiyacı olduğunu içeren "Mesleki ve Teknik 
Eğitimde İnsan Gücü Planlanması" projesinin Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Kurumu, DPT. diğer ilgili kuruluşlar ve iş dünyası ile 
ortaklaşa hazırlanması, 

g- Meslek yüksekokulu Mezunları İle İlgili Projeler 

MYO mezunlarının istihdam olanakları ile ilgili geniş çaplı bir araştırma 
yapılması, 

MTYO mezunlarının mezuniyet sonrası istihdam ve durumlarını izlemek amacıyla 
veri bankası kurulması, 

h- Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Yapılması Planlanan 
Uluslar Arası Projeler 

Ulusal ve uluslar arası çapta mesleki ve teknik eğitim sempozyumlarının 
planlanması, (Bu bağlamda çok geniş katılımlı IVETA i n (Uluslar arası Mesleki ve 
Teknik Eğitim Birliği) Konferansı planlanacaktır.) 

Meslek yüksekokulları ile Avrupa Birliği ve ABD'deki benzer eğitim kurumlan 
ve Mesleki Teknik Eğitim Birlikleri arasında ilişki kurulacaktır. Halihazırda çok az MYO 
tarafından gerçekleştirilmiş bulunan bu ilişkinin artırılmasına çalışılacaktır. Bu kapsamda 
yönetici, öğretim elemanı, öğrenci değişim programlarının uygulanması, 

Meslek yüksekokullarının AB ülkelerinin işbirliğiyle Orta Doğu, Doğu Avrupa ve 
Asya ülkefflfcindeki mesleki -ve teknik eğitimi geliştirmeye yönelik proje üretimi ve 
uygulamalarının geliştirilmesi, 

Mesleki ve teknik eğitimde ulusal ve uluslar arası birikimin paylaşılmasına daha 
çok önem verilerek ve iki yılda bir ulusal, üç yılda bir uluslar arası konferansların 
düzenlenmesi, 
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60.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Milas Anadolu Lisesinde bir öğrencinin okuduğu 
şiirden dolayı gözaltına alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/6611) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan konunun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Ali ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

Milas Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen şiir gecesinde sünuculuk'yapan 
bir öğrenci, şiir dinletisine katılan Milas Kaymakamı Hulusi Doğan'm talimatıyla, şair 
Nâzım Hikmet'in şiirini okuduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

1- Şiir dinletilerinde şair ve şiir seçimi konusunda herhangi bir kısıtlama veya 
ayırım var mıdır? 

2-Okullarda düzenlenen şiir dinletilerinde Nazım Hikmet şiirlerinin okunması 
yasak mıdır? 

3-Okul müdürünün şiir dinletilerinde okunan şiirlerle ilgili kaymakama Karşı, bir 
sorumluluğu var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 4 1 *J 5~ 12-/,2-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın, " Milas Anadolu Lisesinde bir öğrencinin 
okuduğu şiirden dolayı gözaltına alınmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6611 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, bilimsel, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak etkinliklerle törenler ve diğer çalışmaların düzenlenip 
yürütülmesiyle ilgili esaslan kapsayan, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim 
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Yönetmeliğin; "Sosyal Etkinliklerin Amacı" başlıklı 5'inci maddesinde; 
"Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun 
olarak; öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli 
donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. 

Bu amaçla öğrencilere; 
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, 
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilirle, yeteneklerini 

geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, 
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, 
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, 
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli. 

değerlendirebilme, ' 
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara 

uyabilme, 
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, 
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve 

kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, 
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, 
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla 

ilgilenebilme ve bunlann çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve 
uygulayabilme, 

k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı 
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sorumluluk duyabilme 
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır." hükümleri yer almakta, 

"Esaslar" başlıklı 7'nci maddesinde de okullardaki sosyal etkinlik çalışmalarının hangi esaslar 
çerçevesinde yapılacağı belirtilmekte ve bu maddenin (ı) fıkrasında; "Çalışmalar için Sosyal 
Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-
4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler 
birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri 
Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve 
çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm 
çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya 
konulur." denilmekte olup bu Yönetmelikte herhangi bir şaire kısıtlama olduğuna ilişkin bir 
hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki, Talim ve Terbiye Kurulundan onay almış bazı kitaplarda 
söz konusu şaire ait şiirler de bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 18.06.1949 tarihli ve 7236 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 27'nci maddesinde; "İlçe genel idaresinin 
başı ve mercii kaymakamdır. 

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam 
sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu 
teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) 
kaymakamın emri altındadır." denilmektedir. ^^0-% 

Bilgilerinize arz ederim. " ^ ^ - * s * i 

S^XXf(!\iT, Hüseyin ÇELİK 
C—^ Millî Eğitim Ba&aı 
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61.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, eğitim sistemindeki sorunlara ve öğrenci seçme 
sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6612) 

TÜRKİYE BÜYÜKMtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
tp?d( olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Vezir AKDEMİR. 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi,modern çağda "eğitim"bir toplumu millet haline getiren temel 
kurum eğitimdir .Türk eğitim sistemi dünyada hak ettiği yere geldiğim 
söyliyemeyiz.Matematiğin dört işlemini bilmeyen öğrenci mevcut olduğu gibi, 
üniversite giriş sınavmda da sıfir puan alan öğrencilerimiz mevcuttur.İlk ve orta 
öğretimde acilen ezberci yönteminden vazgeçilmesi şarttır. 

1- Milli eğitim sistemimizin çeşitli düzeylerdeki sorunlarım bilimsel bir 
yaklaşımla ele alınıp,bu sorunlara ulusal perspektifte uygulanabilir çözüm 
önerileri geliştirmek devletin asli görevi olmalıdır.Bu nedenle eğitim 
sistemimizin yanlışlığmdan dolayı okullarımızda öğretmenlerimiz matematiğin 
dört işlemini yeterli şekilde verememektedirler.Ögrencilerimizin özel dersane 
kapılarında kurtarılması için eşit şartlarda,eşit koşullarda eğitimin verilmesini • 
nasıl sağlıyacaksınız. 

2- Bugün ülkemizde yapılan araştırma ve incelemelerde görülmüştir ki,öğrenci 
seçme sınavı' etrafında şekillenen üniversite giriş sistemi,temel işlevini yerine 
getiremez hale gelmiştir.ûzel dersanelerin büyük paralar alarak örgencüere 
verilen eğitim dar gelirli öğrencileri mağdur etmiş olup firsat eşitliğini büsbütün 
bozmııştur.Bakanhğmızca sosyal Devlet anlayışı temel alınarak bütün 
öğrencilerin eşit seviyede örgehci seçme sınavına girmeleri için teknik bir 
yılışmanız varandır . 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0 .APK.0.03.05.03- l l /€ k Mö ltf/â/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :13.06.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Vezir AKDEMİR'in, "Eğitim sistemindeki sorunlara ve öğrenci seçme 
sistemine ilişkin" ilgi yazı eki 7/6612 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Eğitimde amacımız; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, düşünme, algılama ve problem 
çözme yeteneği gelişmiş, demokratik, özgürlükçü ve manevi değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel 
sorumluluk duygusuna sahip, millî kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa 
katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi 
çağı insanı yetiştirmektir. 

Bakanlığımız Anayasa, yasalar, Hükümet Programı, kalkınma planları, millî eğitin şûralarında 
alınan kararlar, eğitim planları ve programları doğrultusunda etkili bir eğitin modeline geçmek için yoğun 
çalışmalarda bulunmaktadır. 

Bu çerçevede öğretim programlarının, ezbere dayalı katı davranışçı bir anlayıştan, yapılandırman 
bir anlayışı da içeren, bilgi üretimine dayalı, çağdaş bir anlayışa kavuşturulması amaçlanmıştır. 
Yeni öğretim programlarının geliştirilmesinde öğrenmeyi öğrenme, aktif öğrenme, öğrenci merkezli 
eğitim, hayat boyu öğrenme, bilgi toplumunun gerektirdiği zihinsel yeterlikler, demokrasi kültürü ve 
ekonomiye duyarlılık gibi ilkelerden hareket edilmektedir. 

Geliştirilen; ilköğretim düzeyinde 1-5'inci sınıflar Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler 
ve Fen ve Teknoloji dersleri öğretim programları 2004-2005 eğitim-öğretim yılında pilot okullarda 
uygulanmış, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise ülke genelinde bütün ilköğretim okullarında 
uygulanacaktır. Bu derslere ait 6,7 ve 8'inci sınıf programları tamamlanmış olup 2005- 2006 eğitim-
öğretim yılında 6'ncı sınıfa ait derslerin pilot uygulaması gerçekleştirilecektir. Aynı anlayışa göre 
ortaöğretim programlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca, ortaöğretimin yeniden 
yapılandırılması konusunda yapılan yeni çalışmalar 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren 
kademeli olarak uygulamaya konulacaktır. 

Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması temel hedefimizdir. Çalışmalarda, Bakanlığın ve 
üniversitelerin mevcut araştırma bulguları ve bilgi birikimi kullanılmaktadır. Eğitim imkânları 
bakımından bütün okulların ortak standartlara kavuşturulması esas alınmaktadır. Eğitim alanında gerek 
içerik ve öğretim metotlarıyla ilgili, gerekse eğitim imkânının yaygınlaştırılması bakımından sürdürülen 
reform çalışmalarıyla eğitim göstergelerinde olumlu sonuçlar elde edilmektedir.; 

2. Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
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(Ek fıkra: 7/5/2004 - 5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadır.", 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun; 
"Eğitim hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasında; "İlköğretim kurumlarından sonraki 
eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar." ve 
"Fırsat ve imkan eşitliği" başlıklı 8'inci maddesinde de; "Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat 
ve imkan eşitliği sağlanır. 

Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar 
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli 
yardımlar yapılır. 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır." 
hükümleri yer almaktadır. Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mızın anılan 
maddesi hükümleri olmak üzere 1739 sayılı Kanun ile diğer bütün kanunlarımızın 
hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

Diğer taraftan; 
a) 8'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda; 
* Üniversitelere giriş sınavlarında normal liseler ile mesleki ve teknik lise mezunları 

arasındaki farklı değerlendirmelerin kaldırılacağı, 
* Yükseköğretime giriş sisteminin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun 

programlara yerleştirilmesini sağlayacak ve fırsat eşitliğini bozmayacak şekilde yeniden 
düzenleneceği, 

b) Hükümet Programında; mesleki ve teknik eğitime talebi düşüren, haksız ve 
adaletsiz uygulamalara sebep olan mevcut üniversiteye yerleştirme sisteminin, yarışmayı teşvik 
edecek ve adaleti sağlayacak şekilde değiştirileceği, 

c) Acil Eylem Planı'nda (SP-09); 
•Üniversiteye yerleştirme sistemi fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceği, 
•Giriş sınavında özellikle lise diploma not ortalamasını dikkate alan Ağırlıklı 

Ortaöğretim Başarı Puanının öneminin artırılacağı, böylece giriş sınavının öğrencinin kaderini 
belirleyen mutlak unsur olmaktan çıkarılacağı, 

•Farklı alan ve bölümlerin tercih edilmesi hâlinde puanı azaltan düşük katsayı 
uygulamasından vazgeçileceği, 

* Öğrenciye istemesi hâlinde alanının dışında bir alanda da sınava girebilme hakkı 
tanınacağı 

belirtilmektedir. 
Bilindiği üzere, Hükümetimizce uygulanmakta olan, Acil Eylem Planı'nda yer alan 

faaliyetlerden SP-9 numaralı olanı Bakanlığımız sorumluluğundaki faaliyetlerden olup buna 
ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmış ve hazırlanan bu konudaki Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına intikal ettirilmiş, ancak, henüz kanunlaşma süreci 
tamamlanmamıştır. 

İlköğretim düzeyinde gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde olmak üzere 
ortaöğretimin yeniden yapılandırılması konusu bir eylem planı çerçevesinde yürütülmektedir. 
Bakanlığımızca ortaöğretimle ilgili yürütülen çalışmalarda, üniversite giriş sınavlarında 
karşılaşılan problemlerin çözümü için alternatif öneriler üzerinde de durulmaktadır. Söz 
konusu sistemle ilgili yeni kararların alınması durumunda kamuoyuna gerekli açıklamalarda 
bulunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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62.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, açık bulunan şube müdürlüklerine ve atamaya 
hak kazanmış şube müdürü adaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/6613) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından maddeler 
halinde yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1. 31.12.2004 tarih ve 94278 (2004/93) sayılı genelgeye dayalı olarak açık bulunan şube 
müdürlüklerine kaç şube müdürü adayı başvuruda bulunmuştur? 

2. Bakanlığınız taşra teşkilatında açık ilan edilip de atama yapılmayan şube müdürlüğü var 
mı? Varsa sayısı nedir? 

3. Açık ilan edilip de atama yapılmayan şube müdürlükleri varsa, niçin atama yapılmamıştır? 

4. Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatındaki şube müdürlüklerinden kaç tanesi vekalet veya 
görevlendirme ile yürütülmektedir? 

5. Bakanlığınızın açtığı sınavı kazanarak hizmet içi eğitime alınmış ve hizmet içi sonundaki 
sınavı da kazanarak atamaya hak kazanmış kaç şube müdürü adayı vardır? 

6. Atamaya hak kazanmış şube müdürü adayı varsa, şube müdürlüklerinin vekaleten veya 
görevlendirme ile yürütülmesini nasıl açıklıyorsunuz? 

7. 2001 yılında zamanın Milli Eğitim Bakanına verdiğiniz bir som önergesinde "Merkez 
teşkilatında uzmanların şube müdürlüğüne getirilerek haksız bir kadrolaşmaya 
gidildiği doğru mudur?" diyerek eleştirdiğiniz uygulamaya rağmen, bakanlığınız merkez 
teşkilatında eğitim uzmanı olan Namık Sönmez'i daire başkanı olarak atamanızı nasıl 
açıklıyorsunuz? Adı geçen kişinin daire başkanı olarak atanmasında hemşehriniz 
olmasının etkisi olmuş mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.0.03.O5.O3-11/ 4 1 (+7 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCFnın, "Açık bulunan şube müdürlüklerine ve 
atamaya hak kazanmış şube müdürü adaylarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6613 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımızın 31.12.2004 tarih ve 94279 (2004/93) sayılı Genelge'si ile duyurusu 
yapılan açık şube mUdürlUğU kadrolarına atanmak üzere 388 aday başvuruda bulunmuştur. 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik gereği, 
Bakanlığımız taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri yönetim görevlerine ilk defa 
atanacakların S ve 6'ncı hizmet bölgelerine atanmaları gerektiğinden bu hizmet bölgeleri 
kapsamındaki ilçe şube müdürlüğü kadrolarına atama yapılmadan diğer bölgeler kapsamındaki 
ilçelere atama yapılamamaktadır. Bu nedenle şube müdürlüğüne atanma isteğiyle başvuruda bulunan 
adaylardan istekleri üzerine 93'ünün bu bölgeye dahil ilçelere ataması yapılmıştır. 

4. Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde 
16 vekil, 135'de görevlendirme olmak üzere toplam 151 şube müdürü görevlendirilmiştir. 

5-6. 01.07.2000 tarihinde yapılan yönetici seçme sınavını kazanıp katıldıkları görev öncesi 
hizmet içi eğitimde başarılı olan 681 şube müdürü adayı bulunmaktadır. 

Söz konusu şube müdürü adaylarının atamaları tercihlerine göre yapılmaktadır. Ancak, 
adayların, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 
gereği öncelikle 5 ve 6'ncı hizmet bölgelerindeki kadrolara atanmaları gerektiğinden, bu bölgelere 
dahil ilçeleri tercih etmeyerek atanmak istememeleri sonucunda atamaları resen yapılamamaktadır. 
Dolayısıyla bu bölgelerdeki görevler vekâleten veya görevlendirme suretiyle yürütülmektedir. 

Kaldı ki, herhangi bir il veya ilçedeki boş bulunan şube müdürlüğü görevini yürütmek üzere o 
ilde sınav kazanan aday bulunamaması durumunda başka bir ilden görevlendirme yapılması yerine o 
ilde yürürlükteki mevzuata göre durumu en uygun personelin görevlendirilmesi yoluna gidilmektedir. 

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Kurul Uzmanı olarak görev yapan Namık 
SÖNMEZ, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde aranılan 
şartları taşıması üzerine Daire Başkanı olarak atanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I2./-T/2005 

Millî Eğitim Bakanı 
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63.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, günlük bir gazetede yer alan yolsuzluk 
iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/6617) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine sunarım. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

Hürriyet Gazetesi yazarı sayın Fatih Altaylı, 11.03.2005 günlü 
köşesinde, "Başbakan'm uçağının yolsuzluk düşürüyordu" 
haberiyle, belgeler ve isimler vererek önemli bir yolsuzluk olayını 
açıklamıştır. 

1. Bu olayın gazetede yayınlanmasından sonra, Hükümet olarak 
ne yapılmıştır? 

2. Yazıda söz konusu edilen bürokratlar halen görevlerinin 
başındalar mı? 

3. Ödeneği yok gerekçesiyle iptal edilen ihale, daha sonra açılmış 
mıdır? Açılmışsa hangi firma ihaleyi kazanmıştır? 

4. Bu bürokratlar, ihaleye çıkmadan önce o ihalenin ödeneğinin 
olup, olmadığını bilmiyorlar mıydı? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £ T -7 \^n 
Konu : ^ ° C— -

^ftor^oos 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ :a) TBMM Başlının, 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4981-11743/34558 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 16.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-452-2/2858 
sayılı yazısı. 

c) Çevre ve Orman Bakanlığının 22.07.2005 tarih ve B.18.0.APK.0.03-02-090.01-
1039-2167 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/6617 esas no'hı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmeTAli^HİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T.C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01-\O2£\ - 2\6î IX,/ 1-/200S 

Konu : Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İlgi :a) 12/07/2005 tarih ve B.l 1.O.APK.Ö.10.610- 01/1235/26180 sayılı yazı. 

b) 27/06/2005 tarih ve B.02.0.002/4431 sayılı yazınız. 

Ulaştırma Bakanlığının ilgi (a) yazısı ekinde alınan ilgi (b) yazınız ekindeki İstanbul 
Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN'in koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/6617 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, Bakanlığımızı ilgilendiren hususlara ilişkin cevabi 
yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYİN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA 

KENDİLERİ ADINA DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN 
MEHMET ALİ ŞAHİN'İN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 

TENSİP ETTİĞİ 7/6617 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

2,3,4- Önergede adı geçen gazetecinin yazısında belirttiği Bakanlığımız bürokratları 
halen görevlerine devam etmektedirler. 

Bakanlığımız bağlı kuruluşu Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı 
tüm ihaleler gibi, 10 adet Havaalanı Otomatik Meteoroloji İstasyonu ihalesi de, 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu ve ilgili genelge ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, rekabete açık 
ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

İhaleye teklif veren firmalar ve teklif ettikleri fiyatlar şöyledir: 

• Elite A.Ş. (Türkiye Serbest Bölge) 1. 886.600 Euro 
• Vitrociset SpA. (İtalya) 3.299.003. Euro 
• Vaisala Oyj (Finlandiya) 1.674.590. Euro 
• Telvent S.A. (İspanya) 2.929.328,23. Euro 
• Onur Müh./Coastal Inc. (Türkiye/Amerika) 2.464.332. USD 
• Jinyang (Güney Kore) 2.454.760,14. USD 

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, en düşük teklifi 
veren Vaisala Oyj Firmasının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve teknik 
şartname açısından da gerekli şartları sağladığı belirlenmiş, 29 Eylül 2004 tarihli ihale 
komisyon kararı ile ihalenin Vaisala Oyj Firmasına verilmesi oybirliği ile karar altına 
alınmıştır. 

İhaleye katılan diğer firmalar tarafından ihale sonucu ile ilgili Kamu İhale Kurumu'na 
yapılan itirazlar, Kamu İhale Kurumu tarafından reddedilmiş ve ihale işlemlerinin 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak yapıldığı 18/11/2004 tarih ve 2004/UM.Z-1609 sayılı 
Kamu İhale Kurulu Kararı ile teyit edilmiş ve onaylanmıştır. 

İhalenin hiçbir sürecinin ve sonucunun, ne Finlandiya'da yapılan konferansa katılım 
ile ne de gerçeklerle bağdaşmayan ve iftira niteliği taşıyan iddialarda öne sürülen hususlarla 
uzaktan ya da yakından bir ilgisi yoktur. 

Aynı dönemde yapılan 76 adet otomatik meteoroloji istasyonu ihalesi, Kamu İhale 
Kanunu'na uygun olarak ve ödeneği tahsis edildikten sonra yapılmıştır. 

İhaleye teklif veren firmalar ve teklif ettikleri fiyatlar şöyledir: 

• Elite A.Ş. (Türkiye Serbest Bölge) 1.479.915. Euro 
• Vaisala Oyj (Finlandiya) 1.932.000. Euro 
• Jinyang (Güney Kore) 1.631.066. USD 

(1.340.345. Euro) 

(T.C. Merkez Bankası, 1 Eylül 2004 kuru: 1 Euro=l,2169 USD) 
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76 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ihalesinin iptal edilmesinin sebebi, en 
düşük teklifi veren Jinyang Firmasının teklifinin bile ihaleden önce tespit edilen yaklaşık 
maliyet hesabında belirlenen bedelden %20 daha fazla olması nedeniyle, kamu menfaati 
gözetilerek, ihalenin onaylanmamasıdır. Kamu thale Kanunu'nun 5 inci maddesine göre, 
ödeneği olmayan bir ihaleye çıkılması zaten mümkün değildir. Bu nedenle, ihalenin ödenek 
yetersizliği nedeni ile iptal edildiği ve ödeneği olmayan iş için ihaleye çıkıldığına ilişkin iddia 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

İhalenin iptal kararına Jinyang Firması tarafından Kamu İhale Kurumu'na yapılan 
itiraz, Kurumca reddedilmiş ve ihalenin iptal işleminin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na 
uygun olarak yapıldığı 08/02/2005 tarih ve 2005/UM.Z-264 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı 
ile teyit edilmiş ve onaylanmıştır. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatının daveti üzerine Vaisala Firmasının sponsorluğunda 06-
10 Haziran 2004 tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenen 18 inci Uluslararası Yıldırım Tespit 
Konferansına, Bakanlığımızı temsilen katılmak üzere görevlendirilen Müsteşar Yardımcısı 
Bünyamin KARACA ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Adnan ÜNAL'm 
masraflarının Vaisala firması tarafından karşılandığı iddiaları doğru değildir. 

Söz konusu konferansa Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra bir 
çok ülkenin meteoroloji servislerinin üst düzey yetkilileri ve teknik uzmanları da katılmıştır. 

Katılımcıların otel masrafları sponsor Vaisala Firması'nca ödenmiş, bilahare 
kendilerine fatura edilerek dönüşlerinde ilgili firmanın hesabına yatırılmıştır. 

64.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, seracılık faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6620) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafindan yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

# * 
HAKKI ÜLKÜ 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Tarım sektöründe bitkisel üretimde hızla gelişen "serada üretim"in ülkemizin sosyo-ekonomik 
durumuna önemli katkılar yaptığı bir gerçektir. 

Bununla birlikte hükümetin kimi düzenlemelerinde serada üretimi ve seracılığı tarımsal bir 
faaliyet olarak görmediğini ve tarımsal desteklemelerden bu nedenle yararlandınİmadığtnı 
görmekteyiz. 

öncelikle, tarımsal sulamada kullanılan elektrik için önemli indirimler ve borç faizlerinin 
affedilmesi söz konusu olmaktayken seracılar bunlardan yararlandırılmamakta ve daha önemlisi 
seracıların tarımsal sulamada kullandığı elektrik "ticarethane ve yazıhaneler** kapsamında 
değerlendirilmekte ve seracılıkla geçinen üreticilerimiz çok büyük bir ekonomik kayıpla 
karşılaşmaktadır. 
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Son olarak Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 25766 sayılı 25.03.2005 
tarihinde yayımlanan 'Tarımsal Arazilerin Korunması ve Kullanılmasma Dair Yönetmelik"te, 
"Tarım Dışı Amaçlarla Kullanılabilecek Sulu Tarım Arazileri ve Digçr Araziler" baslığı 
altında karayolu, demiryolu, havaalanı vb. yerler yanında sera ve sera organize sanayi bölgeleri 
de sayılmaktadır. Ayrıca yönetmelikte kümes, ahır, depo, soğuk hava deposu, mandıra, balık üretim 
vb. tesisler tanm amaçlı kabul edilirken serada üretim tarım dışı bir faaliyet olarak sayılmıştır. 

Bu bağlamda; 

1. Hükümet olarak seracılığı tarımsal bir faaliyet olarak mı ticari bir faaliyet olarak mı 
görmektesiniz? 

2. Devletin serada üretim yapanlara ve seracılığa verdiği destek ya da teşvik 
uygulamaları nelerdir? 

3. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'um yayımladığı yönetmelikle serada üretimi tarım dışı 
bir faaliyet, seraları da tanm dışı arazi sayması, üreticileri düşüreceği olumsuz 
koşullar açısından çok ciddi bir hata değil midir? Bu yönetmeliği düzeltmeyi 
düşünüyor musunuz? 

4. Seralarda sulama amacıyla kullanılan elektriğin "ticarethane" tarifeleri üzerinden 
değerlendirilmesini hükümet olarak adil buluyor musunuz? 

5. Seracılar için elektrik kullanım tarifelerinde onları mağdur etmeyecek yeni bir gnıp 
tanımlaması yapmak üzere her hangi bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYtŞLERl BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211- / M-H*7i. .07/2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

20 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 16.06.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-452-5/2874 sayılı yazısı ile alınan, 13.06.2005 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6620-11829/34803 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'ye ait 7/6620 esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Hakkı ÜLKÜ 

İzmir Milletvekili 
Esas No : 7/6620 

Tarım sektöründe bitkisel üretimde hızla gelişen, "serada üretim"in ülkemizin sosyo
ekonomik durumuna önemli katkılar yaptığı bir gerçektir. 

Bununla birlikte hükümetin kimi düzenlemelerinde serada üretimi ve seracılığı 
tarımsal bir faaliyet olarak görmediğini ve tarımsal desteklemelerden bu nedenle 
yararlandırmadığını görmekteyiz. 

öncelikle, tarımsal sulamada kullanılan elektrik için önemli indirimler ve borç 
faizlerinin affedilmesi söz konusu olmaktayken seracılar bunlardan yararlandırılmamakta ve 
daha önemlisi seracıların tarımsal sulamada kullandı Sı elektrik "ticarethane ve 
yazıhaneler" kapsamında değerlendirilmekte ve seracılıkla geçinen üreticilerimiz çok 
büyük bir ekonomik kayıpla karşılaşmaktadır. 

Son olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 25766 sayılı 
25.03.2005 tarihinde yayımlanan "Tarımsal Arazilerin Korunması ve Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik'te, "Tarım Dışı Amaçlarla Kullanılabilecek Sulu Tarım Arazileri ve 
Diğer Araziler" baslığı altında karayolu, demiryolu, havaalanı vb. yerler yanında sera 
ve sera organize sanayi bölgeleri de savılmaktadır. Ayrıca yönetmelikte kümes, ahır, depo, 
soğuk hava deposu, mandıra, balık üretim vb. tesisler tarım amaçlı kabul edilirken serada 
üretim tarım dışı bir faaliyet olarak sayılmıştır. 

Bu bağlamda; 
SORU 1) Hükümet olarak seracılığı tanmsal bir faaliyet olarak mı ticari bir faaliyet olarak mı 
görmektesiniz? 
SORU 2) Devletin serada üretim yapanlara ve seracılığa verdiği destek ya da teşvik 
uygulamaları nelerdir? 
CEVAP 1-2) Seracılık tanmsal faaliyet olarak ele alınmakta ve aşağıda belirtilen destekler 
uygulanmaktadır; Doğrudan Gelir Desteği, Kırsal Kalkınma Destekleri (depo işleme vs.), 
ürünler için ihracat destekleri, ayrıca tarımsal kredi cari faiz oranlanndan "Kontrollü örtüaltı 
Yetiştiriciliği (işletme-yatırım)" için % 40 düşük faizli kredi kullandırmaktadır. 

SORU 3) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelikle serada üretimi tarım dışı 
bir faaliyet, seraları da tarım dışı arazi sayması, üreticileri düşüreceği olumsuz koşullar 
açısından çok ciddi bir hata değil midir? Bu yönetmeliği düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 
CEVAP 3)-Tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair çalışmalar, halen 25.03.2005 
tarih ve 25766 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Arazilerinin 
Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yürütülmektedir. 

Seracılığın bir tarımsal faaliyet olduğu bilinmektedir. Ancak, yukanda da belirtildiği 
üzere, söz konusu yönetmelik tarımsal üretimle ilgili olmayıp tanm arazilerinin korunması ve 
kullanılması ile ilgilidir. Büyük kapsamlı seralarda beton kullanılması ve sera organize sanayi 
bölgelerinde işleme ve paketleme tesislerinin de yer alması nedeniyle konu bir bütünlük 
içerisinde değerlendirilmiş ve sadece bu yönetmelik kapsamında tanm dışı kullanım kabul 
edilmiştir. Aynca, bu yönetmelik kapsamında sera ve sera organize sanayi bölgelerinin 
kurulması açısından her hangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Yönetmeliğin uygulanması 
yönünden bu güne kadar her hangi bir sorun yaşanmamıştır. Sera ve sera organize sanayi 
bölgeleri ile ilgili bir sorunla karşılaşıldığında konu değerlendirilecektir. 
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SORU 4) Seralarda sulama amacıyla kullanılan elektriğin "ticarethane" tarifeleri üzerinden 
değerlendirilmesini hükümet olarak adil buluyor musunuz? 
SORU 5) Seracılar için elektrik kullanım tarifelerinde onları mağdur etmeyecek yeni bir grup 
tanımlaması yapmak üzere her hangi bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 4-5) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman cevabi yazıda; 
Perakende Satış ve Tarifesi Usul ve Esaslarında Tanmsal Sulama Tesisleri "Tanmsal Sulama için 
kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tanma dayalı 
arazilerin sulanmasını sağlayan elektrik tesisleridir" şeklinde tanımlanmış olup, tanma dayalı açık 
olan arazilerdeki ekili alanların sadece sulamasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri 
kapsamaktadır. 

Seracılık faaliyetleri ise; kapalı ortamda bitkilerin (süs bitkileri dahil) yetiştirmeleri için gerekli 
çevre koşullarının ısıtma sistemleri ile sağlanarak iklime bağlı kalmadan daha fazla ürün ve 
yüksek gelir elde edilerek işletme kannın arttınldığı bir üretim şeklidir. Seralar, tanmsal sulama 
abone grubundan farklı olarak özellikle ısıtma sistemleri başta olmak üzere ısıtması, sulaması ve 
aydınlatması ile bir bütün olup, ayn bir faaliyet alanına girmesi nedeniyle amlan usul ve esaslann 
1 E/a maddesi ticarethane abone grubu içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, seraların 
tarımsal sulama abone grubunda değerlendirilmesinin mümkün olamadığı belirtilmektedir. 

65.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Petrol Ofisinin İstanbul-Beykoz Çubuklu 'daki dolum 
tesislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6621) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02.06.2005 ^ — — - ^ 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

21.03.2005 tarihli Vakit Gazetesinde yer alan bir haberde aşağıdaki bilgiler yer 
almıştır: 

"Petrol Ofisi'nin Beykoz Çubuklu'da bulunan Dolum Tesisleri, İstanbul Boğazı'nm en 
kritik noktasında bulunuyor. Gemi ile İzmitten getirilen akaryakıt 11 tanka boşaltılıyor. 
Tanklardan kamyonlara doldurularak istanbul'un farklı noktalarına ulaştırılıyor. 

24.5 dönüm üzerine kurulu tesisler, Beykoz'da yaşayan 200 bin kişiyi 'yakın tehdit' 
altında bırakıyor. Tesislerin hemen yanı başında Çubuklu İlköğretim Okulu, Beykoz Devlet 
Hastanesi ve çocuk parkı bulunuyor. Yılda yaklaşık 50 bin, günde 150 geminin geçiş yaptığı 
Boğaz'da, dümeni kilitlenen bir gemi her an dolum tesislerine girebilir. 1998'de bir tanker, 
dümeninin kilitlenmesi sonucu dolum tesislerine 50 metre kala durabildi ve İstanbul bir 
faciadan kılpayı kurtulmuştu." 

Ayrıca, aynı gazetenin 31.03.2005 tarihli nüshasında yer alan bir haberde, Petrol 
Ofisi'nin, Büyükşehir Belediyesi'ne ait denize kıyı olan 26 bin 214 metrekarelik arazisinde 
bedelsiz olarak faaliyet gösterdiği ve Belediye'nın kira ödemeyen Petrol Ofısi'ne ecrimisil 
bedelini tahsil etmek üzere dava açtığı bilgisine de yer verilmiştir. 
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Sorular: 

İstanbul Boğazı'nın en kritik noktasında bulunan Petrol Ofisi dolum tesislerinin, 
İstanbul Boğazı'nın ve çevrede oturan vatandaşların güvenliği açısından başka bir yere 
taşınması düşünülmekte midir? Bu konuda Petrol Ofisi'ne yapılmış bir uyarı 
bulunmakta mıdır? 
İstanbul'da yaşanacak olası bir deprem anında Petrol Ofisi dolum tesislerinin 
yaratacağı risk hesaplanmış mıdır? 3 Aralık 1999 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 
"Çubuklu'da Petrol Ofisi tehlikesi" başlığı ile çıkan bir haberde, bilim adamlarının 
Çubuklu'daki Petrol Ofisi dolum tesblerinin olası bir tehlike oluşturacağına dikkat 
çekilmiştir. İş Bankası-Aydın Doğan ortaklığı ile satın alınan Petrol Ofisi'ne, Aydın 
Doğan'in kendi gazetesinin yaptığı uyanlar hatırlatılmış mıdır? 
Petrol Ofisi'nin Çubuklu'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arazide 
bedelsiz olarak faaliyet gösterdiği doğru mudur? Doğru ise, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin Petrol Ofisi'nden ecrimisil bedeli olarak ne kadar alacağı 
bulunmaktadır? Doğru değil ise, Petrol Ofisi Belediye'ye ne kadar kira ödemektedir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/$#U%-S ^" £./.fy2005 
(300)(317-01) 

KONU: II6621 Esas nolu 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlığın 16.06.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-452-6/2868 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 13.06.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6621-11778/ 

34631 sayılı yazısı. 
c) Başbakanlığın 08.07.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-452-6/3334 sayılı yazısı. 
d) TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11636 

sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 7/6621 Esas Numaralı Yazılı Soru 
Önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Emisyon iznine tabi olan Petrol Ofisi Çubuklu Dolum Tesislerinin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çeşitli tarihlerde incelenmesi sonucımda Beykoz 
Kaymakamlığına gönderilen 23/01/2001 tarih ve 4858 sayılı yazı ile, emisyon izin belgesiz 
faaliyet gösterdiği için yasal işlem yapılması istendiği, 

Anılan tesisin 30 Kasım 1999 tarihinde Anadolu Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, 02 Mayıs 
2001 tarihinde ise Merkez İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince denetlenerek düzenlenen raporların 
ilgili makamlara sunulduğu, 

2-
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Ayrıca, 30.06.2005 tarihinde İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu Bölgesi İtfaiye 
Müdürlüğü ve Merkez İtfaiye Müdürlüğü elemanlarından oluşan heyet tarafından yapılan 
denetimde; tesisin faaliyet biçiminin belirlenmesi; dolum, boşaltma ve depolama alanlarındaki 
mevcut yangın güvenlik önlemlerinin tespiti, olası bir yangın halinde komşular ve çevre 
açısından oluşacak tehlike riskinin minimize edilmesi için yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
göre bulunması gereken emniyet mesafelerinin sağlanması hususlarının incelendiği, 

İstanbul'da olası bir depremde can, mal kaybına ve çevre kirliliğine neden olabilecek 
bazı tehlikeli yanıcı, parlayıcı, zehirli ve kimyevi maddeleri imal eden, depolayan, kullanan 
ve belirli niteliklerdeki atığa dönüştüren sanayi tesisleri, imalathaneler, depolar, dolum 
tesisleri, kanalizasyon şebekeleri, arıtma tesisleri, yüksek gerilim hatları, akaryakıt hatları, 
doğalgaz hatları ve tehlikeli atık depolama alanları gibi alt ve üst yapılar bulunduğu, Petrol 
Ofisinin Beykoz-Çubuklu'daki dolum tesislerinin de bunlardan birisi olduğu, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesince; Kağıthane, Bayrampaşa Avcılar, Zeytinburnu, 
Beykoz, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde hasar verici bir depremin olması durumunda, 
çevresel açıdan tehlike arzeden büyük sanayi tesislerinde oluşabilecek riskleri belirlemek ve 
deprem öncesinde önlem almak için planlanan Deprem Çevre Risk Yönetim Sistemi 
(DEÇEYS) adlı bir projenin uygulamaya konulacağı, 

DEÇEYS'in uygulanması ile Beykoz-Çubuklu'daki Petrol Ofisi dolum Tesisleri'nin 
depremde hasar görmesi halinde bu yörede atmosferin, toprağın, yüzey ve yer altı sularının, 
denizin nasıl ve hangi oranda kirleneceğinin ve çevreye ne tür, hangi boyutta zarar 
vereceğinin farklı senaryolar halinde tespit edileceği, 

Diğer taraftan, bahse konu tesisin Gayri Sıhhi Müesseseler İnceleme Kurulunun 
kararlarına istinaden 25.4.1995 tarihinde faaliyetten men edildiği, 16.12.2003 tarihinde 
faaliyetten men'inin devamına karar verildiği, mühür fekki yapıldığının tespit edilmesi 
üzerine tekrar mühürlenerek, tutulan zabıtların yasal gereği için Beykoz Cumhuriyet 
Savcılığına gönderildiği, 

Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Çubuklu Caddesi 38 pafta, 195 ada, 3 38 - 40-41 
parsel sayılı 26.664.00 m'lik taşınmazın Petrol Ofisi A.Ş. ait dolum tesisince işgal edilmesi ile 
ilgili olarak 01.05.1996 -31.09.2004 tarihlerini kapsayan 3.406.737.120.00-TL. ecrimisilin 
tahsili için, müdahalerin men-i, kal davası açıldığı, mahkeme kararı kesinleştiğinde gereğinin 
yapılacağı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

jdülkadirAKSU 
Bakan 
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66.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Yunanistan'ın ve Avusturya Katolik Kilisesinin 
Türkiye'ye ve Türk Vatandaşlarına yönelik bazı faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 20.04.2005 
Saygılarımla, 

Çömez 
lıkesir Millette-'-'" 

Op. Dr. Turhan Çt 
Balıkesir Milletvekili 

Yunanistan'in Ankara Büyükelçiliği'nin, Trabzon doğumlulara Schengen vizesini vermekte 
toleranslı davrandığı, ve ayrıcalık yaptığı bilgisi doğru mudur? 
Son 10 yılda, Trabzon'un, Tonya ve Sürmene ilçelerinden, eğitim amaçlı olarak 
Yunanistan'a giden öğrenci sayısı nedir? Bu öğrencilere Yunanistan tarafından krediler, 
burslar verilmekte midir? 
Batı Trakya'da yaşayan Müslüman-Türk azınlığa ait vakıf ve dernekten, bugüne kadar kaç 
tanesi kapatılmıştır? 
Türkiye genelinde halen, içerisinde XRUM' kelimesi geçen kaç adet vakıf ya da dernek 
vardır? 
Anadolu'dan Yunanistan'a göç edenlerin oluşturduklan yeni yerleşim alanlarına 
Türkiye'den esinlenerek isim verdikleri bilgisi doğru mudur? (Nea Amisos-Yeni Samsun, 
Nea Kotiora-Yeni Ordu, Nea Matsuka-Yeni Maçka, Nea Ofis-Yeni Of, Nea Kirasus-Yeni 
Giresun, Nea Arteka-Yeni Erdek) Eğer doğruysa, Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden 
Türklerin yerleşim birimlerine de aynı yaklaşımla yeni isimler verilmesini (Yeni Girit, Yeni 
Rodos, Yeni İskeçe, Yeni Gümülcine gibi) doğru buluyor musunuz? 
Yunanlı turistlerin ülkemizde ziyaret etmek için en fazla tercih ettikleri bölge hangisidir? 
Son 10 yılda ülkemize gelen Yunanlı turist sayısı ve yıllara göre dağılımı nedir? 
Sümela Manastırı'nda Yunanistan'dan gelen turistler için ayin yapılmakta mıdır? Eğer 
yapılıyorsa, bunun için özel izin alınmakta mıdır? 
c-?n ıo vılda ülkemizden arazi satın alan Yunanlı sayısı ve arazi miktarı nedir? 
Karadeniz Bölgesi'nden kan numuneleri aimak için şu ana kadar Dışişleri BaKaniığı'mıic 
başvuran yabancı olmuş mudur? Olduysa ne cevap verilmiştir? Bugüne kadar Karadeniz 
Eölgesi'nden yabancılar tarafından kan numunesi toplanarak çalışma yapılmış mıdır? Eğer 
böyle bir faaliyet yapıldıysa, sonuçları Sağlık ve Dışişleri Bakanlıklarımıza bildirilmiş-midir? 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Yunan kara Harp. 
O.'jiu'nda misafir edilen V-zra Harp Okulu öğrencilerimizin odasına zedelenmiş ve - -
üzerinde Türkiye aleyhine ifadelerin bulunduğu Türk Bayrağı bırakılması üzerine, . 
v,.nanistan, resmi olarak özür dilemiş midir? 
.-..• jicurya Katolik küisesi, A;~=r. Kardinal josep'r. .^aczin-çer'ın Papa ScÇi;rr,55in; CCÖ.-;=~: 
Viyana'nın merkezindeki Stefan Katedrali'nde bulunan "Türk Çanı"n( çalarak kutladı.. 
Viyana'yı 1683 yılında ikinci kez kuşatan Merzifonlu Kara Mustafa Pâşa*komutasındakl *"" 
Yeniçerilerin geri çekilirken mevzilerinde bıraktıkları silah ve teçhizatın eritilmesiyle yapılar 
13 ton ağırlığındaki bu Çan'ın, Papa seçimlerinden sonra çalınması mutat bir uygulama mıdır? 

10 Ağustos 2005 tarihli Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne üyeliğine karşı çıkan, 'Türkiye Avrupa Birliği'ne değil, İslam Dünyası'na katılsın," 
ifadesini kullanan yeni Papa Ratzingerln, Türkiye-AB ilişkilerine nasıl bir etki yapacağını 
tahmin ediyorsunuz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

il:; 
Sayı : 026.21/2005/SPGY/277352 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.06.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-11741 sayılı yazılan. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan Çömez'in 7/6624 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GUL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TURHAN ÇÖMEZ'İN 
7/6624 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1) Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Trabzon doğumlulara Schengen vizesini 
vermekte toleranslı davrandığı ve ayrıcalık yaptığı bilgisi doğru mudur? 

2) Son on yılda Trabzon'un Tonya ve Sürmene ilçelerinden eğitim amaçlı olarak 
Yunanistan'a giden öğrenci sayısı nedir? Bu öğrencilere Yunanistan tarafindan 
krediler, burslar verilmekte midir? 

3) Batı Trakya'da yaşayan Müslüman-Türk azınlığa ait vakıf ve demeklerden bugüne 
kadar kaç tanesi kapatılmıştır? 

4) Türkiye genelinde halen içerisinde "RUM" kelimesi geçen kaç adet vakıf ya da demek 
vardır? 

5) Anadolu'dan Yunanistan'a göç edenlerin oluşturdukları yeni yerleşim alanlarına 
Türkiye'den esinlenerek isim verdikleri doğru mudur? (Nea Amisos-Yeni Samsun, 
Nea Kotiora-Yeni Ordu, Nea Matsuka,-Yeni Maçka, Nea Ofis-Yeni Of, Nea Kirasus-
Yeni Giresun, Nea Arteka-Yeni Erdek) Eğer doğruysa, Yunanistan'dan Türkiye'ye 
göç eden Türklerin yerleşim birimlerine de aynı yaklaşımla yeni isimler verilmesini 
(Yeni Girit, Yeni Rodos, Yeni Iskeçe, Yeni Gümülcine gibi) doğru buluyor musunuz? 

6) Yunanlı turistlerin ülkemizde ziyaret etmek için en fazla tercih ettikleri bölge 
hangisidir? Son on yılda ülkemize gelen Yunanlı turist sayısı ve yıllara göre dağılımı 
nedir? 

7) Sümela Manastın'nda Yunanistan'dan gelen turistler için ayin yapılmakta mıdır? Eğer 
yapılıyorsa, bunun için özel izin alınmakta mıdır? 

8) Son on yılda ülkemizden arazi satın alan Yunanlı sayısı ve arazi miktarı nedir? 
9) Karadeniz Bölgesi'nden kan numuneleri almak için şu ana kadar Dışişleri 
" Bakanlığımıza başvuran yabancı olmuş mudur? Olduysa ne cevap verilmiştir? Bugüne 

kadar Karadeniz Bölgesi'nden yabancılar tarafından kan numunesi toplanarak çalışma 
yapılmış mıdır? Eğer böyle bir faaliyet yapıldıysa, sonuçlan Sağlık Bakanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiş midir? 

10) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Arttırıcı Önlemler kapsamında Yunan Kara 
Harp Okulu'nda misafir edilen Kara Harp Okulu öğrencilerimizin odasına zedelenmiş 
ve üzerinde Türkiye aleyhine ifadelerin bulunduğu Türk Bayrağı bırakılması üzerine 
Yunanistan resmi olarak özür dilemiş midir? 

11) Avusturya Katolik Kilisesi, Alman Kardinal Joseph Ratzinger'in Papa seçilmesini 
başkent Viyana'nın merkezindeki Stefan Katedrali 'nde bulunan "Türk Çanı"nı çalarak 
kutladı. Viyana'yı 1683 yılında ikinci kez kuşatan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
komutasındaki yeniçerilerin geri çekilirken mevzilerinde bıraktıkları silah ve 
teçhizatın eritilmesiyle yapılan 13 ton ağırlığındaki bu çanın Papa seçimlerinden sonra 
çalınması mutad bir uygulama mıdır? 

12) 10 Ağustos 2004 tarihli Le Monde Gazetesi'ne verdiği demeçte, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne üyeliğine karşı çıkan "Türkiye Avrupa Birliği'ne değil, İslam Dünyasına 
katılsın" ifadesini kullanan yeni Papa Ratzinger'in, Türkiye-AB ilişkilerine nasıl bir 
etki yapacağını tahmin ediyorsunuz? 
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YANITLAR: 

1) Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Trabzon doğumlulara Schengen vizesi 
vermede toleranslı davranıldığı ve ayrıcalık yapıldığı konusunda Bakanlığımızda herhangi bir 
bilgi bulunmamaktadır. 

AB ve Schengen üyesi olan Yunanistan, vize uygulamalarında ayrıntılı kurallarla belirlenmiş 
AB vize müktesebatı ve Schengen sistemi çerçevesinde hareket etmek zorundadır. 

2) Milli Eğitim Bakanlığı, Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı'nca özel öğrenciliği tanınan 
Trabzon Tonya nüfusuna kayıtlı Bayram Kaya'nın Pandio Üniversitesi'nde siyasal bilimler ve 
tarih alanlarında eğitim gördüğünü, ancak adıgeçene Yunanistan tarafından herhangi bir burs 
verilip verilmediğinin bilinmediğini bildirmiştir. 

3) Batı Trakya Türk Azınlığı vakıflarına ilişkin temel sorun, Azınlığın vakıflarının 
kapatılması değil, Azınlığın Atina Antlaşması ve Lozan Andlaşması'ndan kaynaklanan 
vakıflarını yönetme hakkından yoksun bırakılmasıdır. 1967 darbesiyle Yunanistan'da iktidara 
gelen askeri yönetim, ikili ve uluslararası antlaşmalara aykırı biçimde, Gümülcine ve İskeçe 
Türk Cemaati Vakıfları İdare Heyetlerini keyfi bir şekilde görevden uzaklaştırmış ve bu 
heyetlere kendi belirlediği kişileri tayin etmiştir. Böylece, Batı Trakya Türk Azınlığının 
(BTTA), antlaşmalarda öngörülen hakları elinden alınarak, vakıflar üzerindeki tasarruf 
hakkına son verilmiştir. 

Öte yandan, Yunan makamları, Lozan Andlaşmasfnda sadece "Müslüman Azınlık" 
ifadesinin yer aldığı gerekçesiyle isminde "Türk" sıfatı bulunan dernekleri yasaklamakta ya 
da kuruluş dilekçelerini reddetmektedir. Bu çerçevede, Yunanistan Yargıtayı, 1987 yılında, 
•'Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği" ile "Gümülcine Türk Gençler Birliği"nin, 2005 
yılında ise, "İskeçe Türk Birliği"nin yasaklanması yönündeki kararları onamıştır. Son olarak, 
"Rodop İli Türk Kadınları Kültür DerneğF'nin (RTKKD) kuruluş dilekçesinin, isminde 
"Türk" ibaresi bulunduğu için Trakya İstinaf Mahkemesi'nde reddi yönünde alman kararın 
iptali talebi 1 Nisan 2005 tarihinde Yargıtay Genel Kurulu tarafından reddedilmiştir. 

Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik bu tutumun gerek Avrupa normlarına gerek 
Yunanistan'ın yükümlülüklerine uymadığı hususu dile getirilmektedir. 

Batı Trakya'daki Türk dernekleri, bu konudaki davalarını AİHM'ne taşıma yolunu da 
kullanmaktadırlar. 

Esasen, adıgeçen derneklerin kapatılması sözkonusu olmayıp, yalnızca Türk sıfatını resmen 
kullanmalarına izin verilmemekte, derneklerin faaliyetlerine devam etmesine ses 
çıkarılmamaktadır. 

4) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden sağlanan bilgilere göre, ülkemizde halen 66 Rum Cemaat 
Vakfı bulunmakta; Bu Vakıflardan 55 tanesinin içerisinde "Rum" kelimesi geçmektedir. 

5) Yunanistan'daki bazı yerleşim yerlerine Türkiye'deki çeşitli yerleşim yerlerinden 
esinlenerek isimler konulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, Yunanistan'dan 
Türkiye'ye göç eden Türklerin ülkemizdeki yerleşim yerlerine benzer yaklaşımla yeni isimler 
verdiğine dair Bakanlığımda bilgi mevcut değildir. 
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6) Yunanlı turistlerin ülkemize yönelik ziyaretlerini büyük oranda kültür ve inanç turizmi 
çerçevesinde gerçekleştirdikleri görülmektedir. Yunanlı turistlerin özellikle Antik Yunan ve 
Bizans Medeniyeti eserlerinin yeraldığı bölgelere (İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi), 
Hristiyan-Ordodoks inancı açısından önemi olan dini alanlara ve Kurtuluş Savaşı sonrası 
gerçekleşen nüfus mübadelesi neticesinde Yunanistan'a göçen ailelerin özellikle Ege Bölgesi 
ve Kapadokya'da bulunan eski yerleşim bölgelerine seyahat ettikleri bilinmektedir. 

Turizm Bakanlığı'nın resmi verilerine göre son on yılda ülkemizi ziyaret eden Yunanlı turist 
sayısı aşağıda sunulmaktadır: 

1994:127005 1997:170 445 2000:218670 2003:393517-
1995: 154 224 1998: 168 525 2001: 197 258 2004: 485 417 
1996: 147 305 1999: 146 871 2002: 280 033 

7) Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla edinilen ve Turizm Bakanlığı tarafından 
iletilen bilgilere göre, bugüne dek Trabzon Valiliği'ne ve Turizm Bakanlığı'na bu yönde bir 
talep ulaşmamış ve bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ayrıca, halihazırda 
restorasyon çalışmalarının devam ettiği Sümela Manastırı'nın fiili yapısı itibariyle toplu 
ayinlere müsait olmadığı, böyle bir olayın fiziki koşullar nedeniyle mümkün olmadığı gibi, 
Manastır'm ibadete açık tören yerleri arasında bulunmadığı belirtilmektedir. 

8) Son on yılda ülkemizden arazi satın alan Yunanlı sayısı ve satın alman arazi miktarına 
ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan liste ekte sunulmaktadır. 

9) Karadeniz Bölgesi'nde yabancılar tarafından kan numunesi toplanması konusunda 
Bakanlığıma intikal etmiş bilgi bulunmamaktadır. 

10) Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Yunan Kara Harp 
Okulu'nda misafir edilen Kara Harp Okulu öğrencilerimizin odasına zedelenmiş bir Türk 
bayrağı bırakılması olayı derhal Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Nikolaos 
Ntouvas'ın dikkatine getirilmiştir. Bunun üzerine, Korgeneral Ntouvas Kara Harp Okulu'na 
gelmiş, daha sonra da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt'ı arayarak, olaydan 
duyduğu üzüntüyü ifadeyle özür dilemiş ve olayın faillerinin bulunması için gereğinin 
yapılacağını ifade etmiştir. Aynca, Korgeneral Ntouvas, bilahare Orgeneral Büyükanıt'a 
bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saygısızlık nedeniyle bir de resmi özür mektubu 
göndermiştir. 

Son olarak, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 
sözkonusu olayın faillerinin tespit edildiği ve öngörülen cezanın verilmesi amacıyla hukuki 
sürecin başlatıldığı bildirilmiştir. 

11) Soru önergelerine konu olan ve Viyana'yı 1683 yılında ikinci kez kuşatan Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa komutasındaki yeniçerilerin geri çekilirken mevzilerinde bıraktıkları silah 
ve teçhizatın eritilmesiyle yapılan çanın çalınması Aziz Stefan Kilisesi'nin temellerini 
sarstığından, sadece her yıl Noel akşamı bir kereye mahsus olmak üzere ve ayrıca yeni bir 
Papa seçildiğinde çalınmaktadır. 

12) Temelleri 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'yla atılan Türkiye-AB ilişkileri, 17 
Aralık 2004 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ülkemizle katılım 
müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanılması karannın alınmasıyla yeni bir döneme 
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girmiştir. Son olarak 16-17 Haziran 2005 tarihlerine gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi sonrasında yayınlanan Sonuç Bildirgesi'nde genişlemeyle ilgili olarak 
yapılan değerlendirmede, 17 Aralık kararlarının bütünüyle uygulanmasının gerekliliğinin altı 
çizilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye-AB ilişkilerinde tam üyeliğimize giden yolda artık geri 
dönülemez bir aşamaya gelindiği tespitinde bulunmak mümkündür. 

Türkiye'nin Müslüman kimliği AB üyeliği için bir engel teşkil etmemektedir. Çünkü, AB, 
dini temeller üzerine kurulmuş bir oluşum değildir. AB üyeliği için gerekli olan koşullar 
Kopenhag Kriterleri'yle ortaya konmuş olup, anılan kriterlerin ülkemiz açısından yeterli 
düzeyde karşılandığı 17 Aralık kararıyla da teyit edilmiştir. 

Ülkemizin AB'ye üyeliği, demokratik prensipleri benimseyen ve AB'yle ortak değerleri 
paylaşan Müslüman bir ülkenin AB üyesi olabileceğini göstermek suretiyle Avrupa'da pek 
çok çevrede de savunulduğu gibi medeniyetler arası diyalog sürecine katkı sağlayacaktır. 

Öte yandan, Papa II. John Paul'ün ölümünün ardından geçtiğimiz Nisan ayında yeni Papa 
olarak seçilen ve XVI. Benedict adını alan Kardinal Ratzinger'in Papa seçilmeden önce 
ülkemizin AB üyeliği konusunda kendi şahsi görüşü olarak yaptığı beyanatları Vatikan'ı 
resmi olarak bağlamamaktadır. Ayrıca, bilindiği üzere, Vatikan AB üyesi olmayıp 
Türkiye'nin AB üyeliği süreci hakkında söz hakkı da bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, Kardinal Ratzinger'in Papa seçilmesini müteakip daha dengeli bir tutum 
içine girdiği, örneğin 20 Nisan 2005 tarihli Posta Gazetesi'ne verdiği mülakatta "Daha önceki 
sözlerinin yanlış yorumlandığı, İstanbul'un Avrupa uygarlığının önemli bir parçası olduğu ve 
Türkiye'nin farklı diniyle AB'ye girmesi gerektiği" yönünde ifadeler kullandığı 
görülmektedir. Adıgeçen ayrıca, göreve başlamasını takiben yaptığı açıklamalarda, Kilise'nin 
tüm dinler ve inançlarla işbirliğine açık olacağını ve selefi Papa II. John Paul gibi dinlerarası 
diyalogu destekleyeceğini vurgulamıştır. 

SON 10 Y İ İÇİNDE TÜRKİYE GENELDE YUNAN VETURKASILU YUNAM UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN 
TAŞINMAZ EDİNİM RAPORU 

Tifnmn Klfl AfU'Aıızi 

UwuK hm Şi|Mi Sıvı» Atortma 

Yunan S 37 6 3.810 

Tül» Asılı Yunan 2.552 2,555 830 871.883 

TOPUM 2,5,7 2,592 »98 975,883 

1,544 9 292 

57,243 1,308 55,554 

58,787 1,317 56,876 
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67.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ABD ile Türkiye arasında eğitim anlaşması 
yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/6625) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

, / A ^ 1& 
Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

1. 27 Aı alık 1949 tarihinde "Türkiye ve A.B.D. hükümetleri arasında Eğitim Komisyonu 
Kurulması" hakkında bir anlaşma yapılmış mıdır? 

2. Bu anlaşmanın dışında A.B.D ile Türkiye arasında eğitimle ilgili başka bir anlaşma 
yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne zaman yapılmıştır, içeriği nedir? 

3. Böyle bir anlaşma yapılmışsa halen yürürlükte midir? Yürürlükte değilse ne zaman 
yürürlükten kaldırılmıştır? 

4. Yürürlükte olduğu sürede anlaşma kapsamında hangi çalışmalar yapılmıştır? 

->. LJiikımlığuıız merkez vo taşra teşkilatlarında Bakanlığınız çalışmalarına katılan yabancı 
uyryklu^örevU sayısı kaçtır? Bunlardan kaç tanesi ABD uyrukludur? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 4 ' 4 3 ti- /9~/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :13.06.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-11741 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın. "ABD ile Türkiye arasında eğitim 
anlaşması yapılıp yapılmadığına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6625 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1.2-3-4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında, 27 Aralık 1949 tarihinde Ankara'da imza edilen söz konusu Anlaşma'nm dışında 
eğitime ilişkin yapılan herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. 

5. Bakanlığımızda, yürütülmekte olan projeler kapsamında toplam 20 yabancı uyruklu 
uzman çalışmakta olup bunların içerisinde ABD uyruklu bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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68.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Mersin'de vekâlet yoluyla yürütülen okul 
müdürlüğü sayısına ve Giresun 'da ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı yurda ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6626) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. ^ 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1. Mersin ili Ye ilçelerinde toplam kaç okulun müdürlüğü vekalet yoluyla yürütülmektedir? 
2. Asaleten atama yapmak Üzere kaç okul müdürlüğü duyurusu yapılmıştır? Müdürlüğü açık 

olduğu halde duyurusu yapılmayan okul var mıdır? 

3. Mersin ili genelinde okul müdürü ataması yapılan ve yapılmayan okullar hangileridir? 

4. Bu ilde okul müdürlerinin sendika üye dağılımı oranları nasıldır? 

5. Mersin Büyükşehire bağlı Yenişehir belediyesinin kullanım izni vermediği bir binaya 
dershane açılmasına izin verilmiş midir? 

6. Giresun Bulancak Anadolu Lisesi müdürlüğüne atanan Necdet Özdemir'in koşullan bu 
göreve atanması için uygun mudur? Adı geçen kişi daha önce herhangi bir Anadolu 
Lisesinde idareci olarak görev yapmış mıdır? 

7. Giresun İli Nizamiye Mahallesinde bulunan "Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'Yıda orta 
ölelim öğrencileri de kalmakta mıdırlar? Orta öğretim öğrencilerinin yüksek öğretim 
öğrencileri ile aynı yurtta kalmalarını uygun buluyor musunuz? 

S. Ortaöğretim öğrencilerinin bu yurtta kalmalının sakıncalı olduğunu belirten müietti.ş 
raporu var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.APK.O.O3.05.03-ll/ L[Siûb 2£ /7-/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11741 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Bazı okul müdürlüklerine ve bir 
öğrenci yurduna ilişkin" ilgi yazı eki 7/6626 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği; 08.06.2004 tarih ve 46189 (2004/48) sayılı 
Genelge ile duyuru ve atama yetkisi Bakanlığımıza ait olan eğitim kurumları yöneticiliği 
için 2004/48 sayılı Genelge kapsamında Mersin İlinde müdürlüğü boş bulunan 9 eğitim 
kurumu için duyuru yapılmıştır. Müdürlüğü açık olup duyurusu yapılmayan eğitim kurumu 
bulunmamaktadır. 

Bunlardan; 
- Mersin Merkez Anadolu Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve 

Endüstri Meslek Lisesi, 
-Merkez Atatürk Anadolu Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve 

Endüstri Meslek Lisesi, 
- Merkez Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi, 
- Silifke Anadolu Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi, 
- Merkez 75'inci Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi, 
- Merkez Anadolu Lisesi 
müdürlüklerine atama yapılmış, Anamur Anadolu Meslek ve Kız Meslek 

Lisesi Müdürlüğü görevine ise yargı karan gereğince okul eski müdürü atanmış olup Mersin 
Merkez Fen Lisesi ile Tarsus Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüklerine 
henüz atama yapılmamıştır. 

Diğer taraftan; Mersin Valiliğince yapürılan araştırma sonucu; 
a) İlin merkez ve ilçelerinde Valiliğin atama yetkisinde bulunan 470 eğitim kurumu 

müdürlüğü bulunduğu, 2003 ve 2004 yıllarında üç kez duyuruya çıkarılmasına rağmen 
çoğunluğu il ve ilçe merkezi dışındaki yerleşim yerlerinde olduğundan atama yapılamayan 14 
anaokulu, 76 ilköğretim okulu, 8 lise ve 4 kurum müdürlüğünün vekâleten yürütüldüğü, 

b) Asaleten atama yapılmak üzere il genelinde 124 eğitim kurumunun duyuruya 
çıkartıldığı, duyurunun yapıldığı tarihte müdürlüğü münhal olduğu hâlde duyuruya dahil 
edilmeyen eğitim kurumu bulunmadığı, 

c) Duyurusu yapılan 124 eğitim kurumundan 46'sına atanmak üzere müracaat eden 
aday olmadığı, 1 eğitim kurumuna ise mahkeme kararı ile duyurudan sonra atama yapıldığı, 
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müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumları için müracaat eden adayların 77 eğitim 
kurumunu tercih ettiği, bunlardan 49 eğitim kurumuna atama yapıldığı, eğitim kurumuna 
atanmak isteyen aday sayısının tek olması ve bu adayların diğer tercihlerine atanmış olmaları 
nedeniyle 6 eğitim kurumu müdürlüğünün münhal kaldığı, Yönetmeliğin değişik 22'ııci 
maddesine göre de 22 eğitim kurumuna atama yapılmadığı 

anlaşılmış olup Mersindeki boş okul müdürlüklerini içeren liste (Ek-1) ve bunlardan 
atama yapılanları içeren liste (Ek-2) ile bu İldeki sendikalı okul müdürlerinin sendikalara 
dağılım oranını içeren liste (Ek-3) ekte sunulmuştur. 

5. Mersin Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; Merkez Özel Işık Dershanesi 
Yenişehir Şubesinin İnönü Mahallesi GMK Bulvarı No:351 adresine taşınması ile ilgili 
binanın tapusu ve inşaat yapım ruhsatı bulunduğundan taşınma izni verildiği, konu ile ilgili 
olarak ilköğretim müfettişleri tarafından yapılan incelemenin devam ettiği anlaşılmıştır. 

6. Giresun Merkez Atatürk Lisesi Öğretmeni iken aynı İl Bulancak Anadolu Lisesi 
Müdürlüğüne ataması yapılan Necdet ÖZDEMÎR'in, 03-21 Temmuz 2000 tarihlerinde yapılan 
Değerlendirme Sınavına katılarak 84 puan ile başarılı olduğu ve bunun sonucunda Eğitim 
Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği'nin 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 
değişik 7'nci maddesi hükmüne göre sözü edilen eğitim kurumunun müdürlüğüne atanmıştır. 

7-8. Giresun Valiliğice yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Demeğine ait olan ve Giresun Merkez İlçede 

faaliyet gösteren Nizamiye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdunun bir bloğunda, aynı 
dernek tarafından ortaöğrenim öğrencilerine yönelik ayrı bir yurt açılması ile ilgili inceleme 
yapmak üzere görevlendirilen iki ilköğretim müfettişi tarafından 10.01.2002 tarihli ve 2002/4 
numaralı Genelge'nin "5'inci maddesi hükmüne göre Nizamiye Yükseköğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu binasında; Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Demeğine bağlı olarak 
ortaöğrenim öğrencilerine yönelik yurt açılmasının uygun olmayacağı" yönünde kanaat 
belirtildiği, 

b) Giresun'un Nizamiye Mahallesinde bulunan; Nizamiye Yüksek Öğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdunun hizmet verdiği binanın A Bloğuna, Yeşilvadi Ortaöğretim Erkek Öğrenci 
Yurdunda bannan öğrencilerin nakledilerek Nizamiye Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 
olarak faaliyetini sürdürdüğü, bunlann bağımsız iki ayrı yurt olduğu ve farklı müdürler 
tarafından yönetildiği, bu iki yurdun giriş ve çıkışlannın ayrı olduğu ve öğrencilerin farklı 
yerlerde barındığı, 

c) Yükseköğretim öğrencilerinin barındırıldığı yurtta ortaöğretim öğrencilerinin karma 
olarak barındırılmasının söz konusu olmadığı, 

d) Anılan ortaöğrenim öğrenci yurdunun mevcut binaya taşınmasını uygun bulan 
Valiliğin onayı öncesi; tereddüde düşülen hususlar konusunda Bakanlığımızın görüşünün 
alındığı ve biri ilköğretim müfettişi diğeri millî eğitim şube müdürü olmak üzere 
görevlendirilen iki kişi tarafından da nakil işleminin uygun olacağı yönünde görüş ve kanaat 
belirtildiği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
Ek-1 
Ek-2 
Ek-3 
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EK-1 

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN 
BOS MÜDÜR KADROLARINI GÖSTERİR FORM ÇİZELGE 

S.N. 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
S 
1 

2 

3 
4 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

İLÇESİ 

ANAMUR 

ANAMUR 

ANAMUR 
ANAMUR 
ANAMUR 

ANAMUR 
AYDINCIK 
AYDINCIK 

BOZYAZI 
BOZYAZI 
BOZYAZI 
BOZYAZI 
BOZYAZI 
ÇAMLIYAYLA 

ÇAMLIYAYLA 

ÇAMLIYAYLA 
ÇAMLIYAYLA 
ERDEMLİ 
ERDEMLİ 
ERDEMLİ 

ERDEMLİ 
ERDEMLİ 
ERDEMLİ 
ERDEMLİ 

ERDEMLİ 
ERDEMLİ 
ERDEMLİ 
ERDEMLİ 
ERDEMLİ 
GÜLNAR 
GÜLNAR 
GÜLNAR 
GÜLNAR 
GÜLNAR 
GÜLNAR 
GÜLNAR 
GÜLNAR 

OKUL/KURUM ADI 
ANITLIALANOBAIÖO 

BOZDOĞAN MAMURE IÖO 

EVCİLER NİHAT SARI IOO 

GÜNGÖREN IÖO 
MALAKLAR IÖO 

İSMİHAN ÇERÇl ANAOKULU 

HALK EĞİTİM MERKEZİ 
YENİKAŞ SOĞUKSU IÖO 

BEYREÜ IÖO 
CUMHURİYET IÖO 

ÇOPURLU IÖO 
DENİZCİLER DURMUŞ TUFAN IÖO 
VALİ ÇETİN BİRMEK IÖO 
HALK EĞİTİM MERKEZİ 

ATATÜRK IÖO 

DARIPINARI IÖO 
SARIKAVAK IÖO 

75.YIL ANAOKULU 
ARPAÇBAHŞİŞ IÖO 
ATATÜRK IÖO 
ÇAMLI IÖO 
ÇARKÇILI IÖO 
ELVANLI IÖO 
GÜZELOLUK IÖO 

KARAYAKUP IÖO 
KORAMŞALI IOO 
MEMDUH TÜRKOĞLU IÖO 
SÂRIKAYA IÖO 
TABURELLİ IÖO 

100.YIL IÖO 
BEREKET IÖO 
CUMHURİYET PİO 
BÜYÜKECELİ IÖO 
DAYICIK IÖO 
GEZENDE IÖO 
İSHAKLAR IÖO 
GÜLNAR ÇPL -V " •'£ "'. 'V/S», 

TİPİ 
B 

B 

B 

B 
A 

B 

B 
B 
B 

B 
B 
B 
A 

C 

A 

A 

A 

B 
A 
B 
B 

B 
A 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
A 
B 

B 
B 
A 
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MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN 
BOŞ MÜDÜR KADROLARINI GÖSTERİR FORM ÇİZELGE 

S.N. 
9 
10 
11 
12 
13 
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 
1 

İLÇESİ 
GÜLNAR 

GÜLNAR 

GÜLNAR 

GÜLNAR 

GÜLNAR 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 
MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 
MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 
MERKEZ 

MERKEZ 
MUT 

OKUL/KURUM ADI 

SÜTLÜCE IÖO 

KUSKAN IÖO 
SAİME NAİM VAKFI VE MÜRÜVVET KANDEMİR ANAOKULU 

SÜTLÜCE ÇPL 

ULUPINAR IÖO 

23 NİSAN IÖO 

ARSLANKÖY IÖO 

CUMHURİYET ANAOKULU 

ÇAY MAHALLESİ IÖO 

GÖKKUŞAĞI IÖO 

MİTHATPAŞA IÖO 

SABİHA ÇİFTÇİ IÖO 

SAKARYA IÖO 

PERŞEMBE VAKFI IÖO 

HÜSEYİN ÖZER MERZECİ IÖO 

GÜNEYKENT ABDULKADİR PERŞEMBE IÖO 

HÜSEYİN POLAT EĞİTİM UYGULAMA OKULU 

KIZILBAĞ IÖO 

MEZİTLİ ANAOKULU 

MUSALI IÖO 

MÜRÜVVET FAİK UĞUZ ANAOKULU 

MÜRÜVVET FAİK UĞUZ IÖO 

NACİYE FİLİZAY IÖO 

NENE HATUN ANAOKULU 

OSMANİYE IÖO 

İSTİKLAL IÖO 
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

PARMAKKURDU IÖO 

SELÇUKLAR IÖO 

TEPEKÖY IÖO 

YAKAKÖY IÖO 

YENİTAŞKENT YUSUF BAYIK IÖO 

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 

HATİCE ULUĞ IÖO 

TOROSLAR ANAOKULU 
KIBRIS IÖO 

75.YIL ANAOKULU :•<*•, — , % 

TİPİ 
B 
B 

C 
B 
B 
A 

B 
B 
A 
A • 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
C 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
A 
A 
B 
A 
B 
A 
A 

B 
A 
B 
A 

»L-P, 
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MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN 
BOŞ MÜDÜR KADROLARINI GÖSTERİR FORM ÇİZELGE 

S.N. 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
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 

İLÇESİ 
MUT 
MUT 
MUT 
MUT 
MUT 
MUT 
MUT 
MUT 
SİLİFKE 
SİLİFKE 

SİLİFKE 

SİLİFKE 
SİLİFKE 
SİLİFKE 
SİLİFKE 
SİLİFKE 
SİLİFKE 
SİLİFKE 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 
TARSUS 

TARSUS 
TARSUS 

OKUL/KURUM ADI 
AŞAĞI KOSELERLİ IOO 
BARABANLI IÖO 

DAĞPAZARI IOO 

DERE IOO 
EVREN AZMAK IOO 
SAKIZ IOO 
TURHAN AKAY IOO 
YALNIZCABAĞ IOO 
CANBAZLI IOO 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 

KARGICAK IOO 

KIROBASI IOO 
SARIAYDIN IOO 
SAY AĞZI IÖO 
TAŞUCU IOO 
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
UZUNCABURÇ IOO 
ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 
AKDENİZ LİSESİ 
ATATÜRK LİSESİ 
HALK EĞİTİM MERKEZİ 
HACIHAMZALI IOO 
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
75.YIL ANAOKULU 
ABDULLAH DİRLİK IOO 
BELEN IOO 
BEYLİCE IOO 
CİNKOY IOO 
ÇAKIRLI IÖO 
ÇAMALAN IOO 
ÇAYBOYU IOO 
FEVZİ ÇAKMAK IOO 
GÜLEK ATATÜRK IOO 
HAYRÜNİSA KÖYLİGİL IÖO 
HUZURKENT KAZIM KARABEKİR IÖO 
KARADİKEN IOO ? 
KAZIM TAŞKIN IOO 
KELAHMET IÖO 
LÜTFIYE BENLİ IÖO 
M.İSTEMİHAN TALAY IOO 
MEHMET SARI IÖO 
ÖMER CIRIK IOO 
PİROMERLt IÖO 
TARSUS ANAOKULU 
YENİCE ATATÜRK IÖO 
YAKUP ÇETİN IOO 
ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 
SAKARYA IÖO > v * 

GÜLEK I.GÜNAY ÇPL / v 

YENİCE HÜSEYİN AYTÜRK ÇPL ^ n ' Ü 

TIPI 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
B 
A 

B 

B 

B 
A 
A 
B 

B 
B 
B 
A 
A 
A 

B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
A 

B 
A 
A 

B 
C 
B 
B 
A 
B 

""'•C- '• -, 
B..'.:~ 

. B--

•İÂJf&„J,'\ 
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EK-2 
ATAMA YAPILAN EĞİTİM. KURUMLAR! LİSTESİ 

SN. 
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 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

OKUL/KURUMUN ADI 
ANAMUR ANITLI ALANOBAIÖO 
ANAMUR BOZDOĞAN MAMURE IÖO 
ANAMUR EVCİLER NİHAT SARI IÖO 
ANAMUR MALAKLAR IÖO 
AYDINCIK YENİKAŞ SOĞUKSU IÖO 
BOZYAZI BEYRELİ IÖO 
BOZYAZI DENİZCİLER DURMUŞ TUFAN IÖO 
BOZYAZI VALİ ÇETİN BİRMEK IÖO 
ERDEMLİ ARPAÇBAHŞİŞ IÖO 
ERDEMLİ ATATÜRK IÖO 
ERDEMLİ ÇARKÇILI IÖO 
ERDEMLİ ELVANLI IÖO 
ERDEMLİ MEMDUH TÜRKOĞLU IÖO 
ERDEMLİ SARIKAYA IÖO 
GÜLNAR ÇPL 
GÜLNAR SÜTLÜCE ÇPL 
MERKEZ HATİCE ULUĞ IÖO 
MERKEZ GUNEYKENT ABDULKADİR PERŞEMBE VAKFI IÖO 
MERKEZ HÜSEYİN ÖZER MERZECİ IÖO 
MERKEZ KIBRIS IÖO 
MERKEZ HÜSEYİN POLAT EĞİTİM VE UYGULAMA OKULU VE İŞ 
EĞİTİM MERKEZİ 
MERKEZ MİTHATPAŞA IÖO 
MERKEZ MUSALI IÖO 
MERKEZ MÜRÜVVET FAİK UĞUZ IÖO 
MERKEZ NACİYE FİLİZAY IÖO 
MERKEZ OSMANİYE IÖO 
MERKEZ PERŞEMBE VAKFI IÖO 
MERKEZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
MERKEZ SABİHA ÇİFTÇİ IÖO 
MERKEZ SAKARYA IÖO 
MERKEZ SELÇUKLAR IÖO 
MUT BARABANLI IÖO 
SİLİFKE CUMHURİYET IÖO 
SİLİFKE SAYAĞZI IÖO 
SİLİFKE TAŞUCU IÖO 
TARSUS ÇAKIRLI IÖO 
TARSUS AKDENİZ LİSESİ 
TARSUS CİNKÖY IÖO 
TARSUS FEVZİ ÇAKMAK IÖO 
TARSUS GÜLEK İBRAHİM GÜNAY ÇPL 
TARSUS HACI HAMZALI IÖO 
TARSUS HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ASO 
TARSUS HAYRÜNİSA KÖYLÜGİL IÖO 
TARSUS HUZURKENT KAZIM KARABEKİR IÖO 
TARSUS KAZIM TAŞKIN IÖO 
TARSUS LİSESİ 
TARSUS SAKARYA IÖO 
TARSUS YAKUP ÇETİN IÖO 
TARSUS YENİCE HÜSEYİN AYTÜRK ÇPL ,*/-•**•'"-*,,.. 
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MAHKEME KARARI İLE ATAMA YAPILAN OKULUN ADI 

SN OKULUN ADI 

Tarsus Atatürk Lisesi 

EK-3 

MERSİN İLİNDE SENDİKAYA ÜYE EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜRLERİNİN 
SENDİKALARA GÖRE DAĞILIMI 

TÜRK EĞİTİM SEN 

ÜYE 
SAYISI 

178 

YÜZDELİK 
DİLİMİ 
%62.67 

EĞİTİM SEN 

ÜYE 
SAYISI 

50 

YÜZDELİK 
DİLİMİ 
%17,60 

EĞİTİM BİRSEN 

ÜYE 
SAYISI 

54 

YÜZDELİK 
DİLİMİ 
%19,10 

BES 

ÜYE 
SAYISI 

2 

YÜZDELİK 
DİLİMİ 

%7 

69.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ilısu Barajı Projesine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6639) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.B.M.M. tçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

01.06.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

BATMAN'ın HASANKEYF llçesi'ndeki tarihi eserlerin ILISU Barajı'nın yapımı 
ile sular altında kalma tehlikesini ve sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 
"Hasankeyf in kurtarılacağına ilişkin güvencesini; 

7 Temmuz 2003 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'ya yöneltilen 
bir soru önergesi ile T.B.M.M. gündemine getirmiştim. 08.09.2003 tarihli Bakanlık 
yanıtında; 

"Ilısu Barajı çalışmaları henüz başlamamıştır" ifadesi yer almıştı. 
Ayrıca 2003 yılı için kazı ve kurtarma projesine 550 milyar lira ödenek ayrıldığı 

bildirilmişti. Aradan geçen 2 yıldan sonra kamuoyuna yansıyan haberlerde Ilısu 
Barajı inşaatının Ekim ayında başlayacağı belirtilmektedir. 

•*• 

1- Ilısu Barajı'nın Hasankeyf i koruyacak biçimde proje değişikliği 
yapılarak, uygulanması için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

2- Ilısu Barajı projesi kaç yıllık bir projedir? Ilısu Barajı'na gereksinim 
bugün de aynı düzeyde sürmekte midir? Yapılacak Baraj'ın ömrü kaç yıldır? 

Olası teknolojik gelişmeler de hesaplanarak, baraj yerine başka bir 
çözüm bulunabilir mi? 

Projede değişiklik yapılması, bilim adamlarının da katıldığı bir toplantıda 
tartışmaya açılabilir mi? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- / 2 - ($ ? 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığımın 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6639-11767/34607 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/6639 esas 
no.lu yazıh soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6639) 

Soru 1 ; 

BATMAN'ın HASANKEYF îlçesi'ndeki tarihi eserlerin ILISU Barajı'nın yapımı 

ile sular altında kalma tehlikesini ve sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 

"Hasankeyf in kurtanlacağı"na ilişkin güvencesini; 

7 Temmuz 2003 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'ya yöneltilen bir 

soru önergesi ile T.B.M.M. gündemine getirmiştim. 08.09.2003 tarihli Bakanlık yanıtında; 

"llısu Barajı çalışmaları henüz başlamamıştır" ifadesi yer almıştı. 

Ayrıca 2003 yılı için kazı ve kurtarma projesine 550 milyar lira ödenek ayrıldığı 

bildirilmişti. Aradan geçen 2 yıldan sonra kamuoyuna yansıyan haberlerde llısu Barajı 

inşaatının Ekim ayında başlayacağı belirtilmektedir. 

A n k a r a 

Ö ; 5 M : - - 200 
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- Ilısu Barajı'nın Hasankeyfi koruyacak biçimde proje değişikliği yapılarak, 
uygulanması için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

Cevap 1 ; 
Hükümetlerarası ikili işbirliği çerçevesinde dış kredili olarak yaptırılması düşünülen 

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin fizibilite raporu ve kesin projeleri Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından bir firma grubuna yaptırılmış olup fizibilite ve kesin proje 
çalışmaları sırasında baraj aks yerinin seçimi maksadıyla Dicle nehrinin 350-450 m kotları 
arasında 53 km'lik kesiminde 10 adet alternatif baraj aks yeri incelenmiştir. Yapılan 
değerlendirmeler neticesinde teknik ve ekonomik olarak en uygun yer olan şimdiki aks yeri 
belirlenmiştir. 

Bilindiği üzere DSİ Genel Müdürlüğü ülkemiz tarihi eserlerine çok büyük önem 
vermekte olup geliştirdiği projelerden etkilenmesi muhtemel tarihi ve kültürel eserlerin 
kurtarılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına her türlü mali ve teknik desteği 
sağlamaktadır. Ilısu baraj gölü ve etki alanında da 1998 yılından bu yana Kültür ve Turizm 
Bakanlığı kontrolünde bu tür çalışmalar yürütülmektedir. Bu proje ile 1992 yılında Malta'da 
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerce imzalanan "Avrupa Arkeolojik Kültür 
Mirasını Koruma Sözleşmesi" hükümlerinde yer alan bütünleşik koruma yaklaşımına göre, 
kamu yaran bulunan büyük projelerin uygulanmasında belgeleyerek koruma ilkesi göz önüne 
alınmış bulunmaktadır. Bu projede DSİ Genel Müdürlüğü Hasankeyf e büyük öncelik 
vermekte olup Hasankeyf teki kazıların daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi 
maksadıyla verebileceği her türlü mali ve teknik desteği sağlamaya çalışmaktadır. Proje 
kapsamında 1998 yılından bu yana DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aktanlan ödenek 
toplamda yaklaşık 2 180 000 US$ olmuştur. Aynca, bundan sonra da, kredi anlaşması 
yürürlüğe girene kadar geçecek sürede milli bütçeden aynlacak ödeneğin yanı sıra 
Hasankeyf in kurtanlma çalışmalannda kullanılmak üzere kredi kapsamında 25 milyon Euro 
aynlmıştır. 

Esasen Saym Başbakanımız tarafından verilen talimat gereği DSl Genel 
Müdürlüğü tarafından Hasankeyf teki eserlerin restorasyonu çok özel olarak ele alınmaktadır. 
Gayemiz Türkiye'nin gururu olabilecek büyük bir barajı ülkemize kazandınrken, tarihi değeri 
olan ve çok büyük önem verdiğimiz Hasankeyf ilçemizin tarihi özelliğe sahip turistik bir ilçe 
olarak varlığını sürdürmesini sağlamaktır. 
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Soru 2 : 
Ilısu Barajı projesi kaç yıllık bir projedir? Ilısu Barajı'na gereksinim bugün de 

aynı düzeyde sürmekte midir? Yapılacak Baraj'in ömrü kaç yıldır? 
Olası teknolojik gelişmeler de hesaplanarak, baraj yerine başka bir çözüm 

bulunabilir mi? 

Projede değişiklik yapılması, bilim adamlarının da katıldığı bir toplantıda 
tartışmaya açılabilir mi? 

Cevap 2 : 
Ilısu Barajı'nın ömrü memba gelişmesiz olarak 325 yıldır. Yapımı halinde Ilısu 

Barajı'nda enerji üretimi yılda 4 milyar kWh olacaktır. Ilısu Barajı mansabında yapılacak ve 
yapımı tamamen Ilısu Barajı'na bağlı Cizre Barajı'yla birlikte yılda toplam 5 milyar 
kWh enerji üretilecektir. 

Ilısu Barajı'nın yapılması ile sularla gelen sediment bu barajda tutulacağından Ilısu 
Barajı'ndan hemen sonra yapımı planlanmış olan 46 m yükseklikteki Cizre Barajı ancak 
yapılabilir hale gelmektedir. Ilısu Barajı'mn yapılmaması durumunda Cizre Barajı 6 yılda 
tamamen sediment ile dolacak ve görev yapamaz hale gelecektir. Bu sebeple Ilısu ve Cizre 
barajları birlikte yapılması zorunlu olan ikili baraj sistemini oluşturmaktadır. 

Bu iki projenin maliyeti yaklaşık 2,3 milyar Dolar'dır. Bu iki projenin başlangıçtaki 
enerji üretim faydası yılda 336 milyon Dolar olmaktadır. Eğer bu iki barajın inşaatları 
planlamalarında öngörüldüğü gibi 1990 yılında bitirilmiş olsa idi bugüne kadar geçen 
14 yılda elde edilecek enerji geliri toplam 4,7 milyar Dolar olacaktı. Bu barajlar yapılamadığı 
için 14 yılda 4,7 milyar dolar enerji geliri Basra Körfezi'ne akarak yok olmuştur. Halen her 
geçen sene 336 milyon dolar enerji geliri Körfeze akarak yok olmaktadır. Ek olarak Cizre 
Barajı'ndan gerçekleşecek sulamalar ile elde edilmesi planlanan yıllık 100 milyon dolar tarım 
geliri de heba olmaktadır. Bu sebeple zaman kaybetmeden bir an önce projenin inşaatına 
başlanması gerekmektedir. 
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70.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, işsizliği azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOĞLU'nun cevabı (7/6640) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

1. Başbakan olduktan sonra ülkemizdeki işsizliği azaltmak için ne gibi 
tedbirler aldınız? 

2 . AKP'nin 3 Kasım 2002'den bu yana sürmekte olan iktidarı boyunca işsiz 
vatandaşlarımızın sayısı ve oranının düşmediğine ve hatta arttığına ilişkin 
iddiaların dile getiriliyor olması, alınmış olan tedbirlerin yerinde olmadığının 
göstergesi olarak anlaşılabilir mi? 

3. 31 Mayıs 2005 tarihli AKP grup toplantısında "ABD ve Avrupa işsizliği 
çözememiş. Ben nasıl çözeyim" yönündeki sözlerinizden anlaşılması gereken, 
sizin ve hükümetinizin işsizlik sorununa teslim olduğu mudur? 

4. Sabah Cazctcsi'nin köşe yazarlarında Yavuz Donat 2 Eylül 2002 tarihli 
yazısında, "halkın şikayeti işsizlik..., körelen umutlar..., umutlar körelincc 
kin, nefret, öfke artıyor" şeklindeki sözlerinizi aktarmış. Daha önceki 
hükümetleri, ülkemizin en önemli sorunu olan işsizlik ile baş edemedikleri 
gerekçesiyle eleştirirken sarf ettiğiniz bu sözlerin, "ABD ve Avrupa"nın da 
çözemediği bir sorun olan işsizlik karşısında çaresiz kalmış olduğu iddia edilen 
AKP iktidarı için de sarf edilmesi mümkün müdür? 

5. Ülkemizde işsiz vatandaşların sayısının ve işsizlik oranının düşmek yerine, 

artması karşısında hükümetinizin icraatlarının başarısız kalması durumunda, 

hükümetinizin istifası gündeme gelecek midir? 

c\ 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SayT~: B.13.APK.0-12-O0-00/32O-m5*> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 4 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 14.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6640-11775/34615 sayılı 
yazımz. 

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Nail KAMACFnın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/6640 Esas No'lu yazılı soru Önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bilindiği üzere, işsizlik bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizinde en önemli 
sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. İstihdamı artırıp işsizliği azaltmada en etkin 
çözüm sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakalamaktır. Ancak, 3 yıldır ülkemizde 
düzenli bir ekonomik büyüme sağlanmış olmasına rağmen bu durum istihdamda arzu edilen 
düzeyde artış sağlayamamıştır. Bu nedenle, ekonomik büyümenin yanı sıra başta istihdamı 
ekonomi politikalarının merkezine koymak üzere insan kaynaklarına yatırıma ve aktif işgücü 
politikalarının uygulanmasında en önemli görev ise kamu istihdam kurumlarına düşmektedir. 
Günümüz dünyasında, kamu istihdam kurumlan istihdam politikalarının oluşturulmasında ve 
uygulamasında merkezi role sahip olmuş, istihdam geliştirme konusundaki rolleri ve 
sorumlulukları büyük ölçüde artırılmıştır. 

Ülkemiz istihdam kurumu olan İŞKUR'da dünyadaki gelişmeler doğrultusunda 
yeniden yapılandırılarak, görev alam genişletilmiş olup, klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin 
yanı sıra; işgücü ve istihdam piyasasını izleyerek aktif ve pasif işgücü programlarını etkin bir 
şekilde uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulması sağlanmış, yönetimine sosyal tarafların 
katılımı sağlanarak, katılımcı ve sosyal diyaloga açık bir çalışma ve örgütlenme modeli 
getirilmiş ayrıca, özel İstihdam Bürolarına izin verilerek İŞKUR'un bu alandaki tekel yetkisi 
kaldırılmış olup, istihdam hizmetlerinde rekabet ortamı yaratılmıştır. 

İstihdamın geliştirilmesi ve işsizlikle mücadele amacıyla; 
Ücret dışı yüklerin indirilerek istihdamın teşvik edilmesi ve kayıt dışı istihdamın 
azaltılması amacıyla; işsizlik sigortası prim oranlan, birer puan indirilerek kalıcı 
hale getirilmiştir. 
Asgari ücret tavanı ile sigorta primi tabanı arasında işveren tarafından işçi adına 
ödenen sigorta prim farkının hazinece karşılanması uygulaması başlatılmıştır. 
Kontenjan fazlası, kapsama girmeyen veya % 80'den fazla özür derecesi bulunan. 
özürlüyü istihdam eden işverenlerin sigorta priminin % 50'sinin hazine tarafından 
karşılanması uygulaması başlatılmıştır. 

- Fert basma Milli Geliri 1.500 Doların altında olan 49 ilde yatırımlann ve istihdamır 
artınlması amacıyla teşvik uygulaması getirilmiştir. 

- İŞKUR tarafından Ocak 2003/Nisan 2005 döneminde toplam 3 bin 866 kişinir 
katıldığı 241 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiştir. 

- Ülkemizde uygulanmakta olan Ekonomik Reform Programını desteklemek 
özelleştirme programındaki hedeflerin başarı ile tamamlanmasına katkıda bulunmak 
ve kamu kuruluşlarının özelleştirilmelerinden doğan olumsuz ekonomik ve sosyal 
etkileri hafifletmek amacıyla, Dünya Bankasından sağlanan kredi ile oluşturular 
"Özelleştirme Sosyal Destek Projesi"(ÖSDP) kapsamında İŞKUR Eğitin: 
Danışmanlık ve Toplum Yararına Çalışma Programı hizmetleri vermektedir. 2002 
yılında uygulamaya başlanan ve bu yıl tamamlanacak Proje kapsamında, 26 bin 861 
kişinin yararlandığı 787 proje uygulamaya konulmuştur. 
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- Avrupa Eğitim Vakfı'nm teknik desteği ile IŞKUR taralından uygulamaya konulan 
" Aktif İşgücü Programlan Projesi" kapsamında, en az 49 bin işsizin yararlanacağı 
245 aktif işgücü programı uygulamaya konulmuştur. 

- Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF), 
KOSGEB, Türkiye ihracatçılar Meclisi(TİM) ve IŞKUR'un işbirliği ile 2004 
yılında başlatılan 1.020 lise ve/veya meslek lisesi mezunu gencin yararlandığı 
" Bilişim Çırakları Projesi" uygulamaya konulmuştur. 

- Avrupa Eğitim Vakfı, SHÇEK ve İŞKUR işbirliği ile 2005 yılı Şubat ayında Ulusal 
Gözlemevi tarafından koordine edilen Proje ile, yetiştirme yurtlarında barınan ve 
belli yaştan sonra yurtlardan ayrılmak zorunda kalan kız çocuklarına iş ve meslek 
danışmanlığı ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunularak istihdam 
şanslarının artırılması hedeflenen yeni bir proje başlatılmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün (DÎE) 2003, 2004 ve 2005 Yılı birinci üç aylık verilerine 
(Ocak, Şubat, Mart) bakıldığında, işsizlik oranlarının sırasıyla 12.3, 12.4 ve 11.7 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu verilerden hareket edersek işsizlik oranında son iki yılda artış 
olmadığım hatta azda olsa 80 bin kişi (% 0.7 oranında) azalma olduğu görülmektedir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte 2001 yılında % 8.5, 
2002'de % 10.3 seviyelerine çıkan, 2003'te de % 10.5 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 
uygulanan ekonomik programlar sonucu 2004 yılmda kontrol altına alınarak yıllık ortalama 
% 10.3 seviyesine çekilmiş, 2005 yılında da devam ettirilen programlar sonucunda işsizlik 
oranının aşağı düşüşü devam edecektir. 2005 yılı birinci üç aylık (DÎE) verileri ile, 2004 yılı 
aynı dönemine ait verileri karşılaştırdığımızda işsizlik oranının % 12.4'den % 11.7'ye 
gerilediği görülmektedir. Bu da ekonomideki büyümenin istihdama az da olsa yansıdığının bir 
göstergesidir. 

Türkiye, 2000'li yılların başında önemli ekonomik şoklar yaşamıştır. Elbetteki bu 
ekonomik krizler istihdamda önemli daralmalara neden olmuş ve işsizlik oranlarını 
yükseltmiştir. 

İşsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması, Türkiye'nin gündeminde bulunan 
öncelikli konulardan birisidir. 2003 Yılma oranla 2004 Yılında yaklaşık 900 bin istihdam 
artışının sağlanmış olması, ülkemizin önümüzdeki yıllarda işsizlikle mücadelede ve 
istihdamın artırılmasında daha iyiye gideceğinin bir işaretidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

r f 'Murat BAŞESGİDĞLU 
Bakan 
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71.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Millî Eğitim Bakanlığınca Ankara'daki 
ilköğretim okullarına gönderilen bir ankete ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/6641) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ / , 
Tekirdağ Milletvekili 

Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Sayın Emin ÇÖLAŞAN' in 02.06.2005 tarihli 

yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara'daki, ilköğretim okullarında öğrencilere 

okul yönetimleri tarafından (Bakanlık emriyle) bir anket formu dağıtıldığı, öğrencilere verilen 

bu formların, veliler tarafından doldurularak okul idarelerine geri verilmesinin istendiği 

belirtilmektedir. 

Ankara Üniversitesi Din Eğitimi Anabilim doktora öğrencisi İsmail Arıcı tarafından 

hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı APK Başkanı Nurettin Konaklı tarafından uygun görüş 

verilen 'ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine karşı tutum ölçeği.' adlı ankette; 

Okul dışında din eğitimi aldınız mı? Aldınızsa nerede? (Kuran kursu, imam hatip 

okulu, cemaatler, aile...) TV ve radyolarda dini içerikli programlara ilgi durumunuz? Dini 

içerikli yayın okuma durumunuz? Camiye gitme durumunuz? Dini kimliğiniz? (Sünni-hanefi, 

Caferi, Sünni-şafi, Alevi, Sünni-diğer, mezhebi yok.) gibi sorulara yer verildiği. 

Ayrıca, 'Allah'ın varlığına inanmak gerekir. Ahiret günü ve ölümden sonra hayat 

vardır. Kuran'da anlatılan her şey doğrudur. Hz. Muhammet Allah'ın peygamberidir. Günde 5 

vakit namaz kılmak benim için önemlidir. Ramazan'da oruç benim' için önemlidir. 

Ramazan'da teravih namazı kılmak benim için önemlidir. Namaz sünnetlerinin de kılınması 

nerekir. Dini hükümler, şartlar değişince değişmez, islam'ın yasakladığı konulardan uzak 

durmak gerekir.' 

'Faizli her türlü alışverişten uzak durmak gerekir. Çok kadınla evlilik İslam'a göre 

uygundur. Resim bulunan eve melekler girmez. Dini nikah olmadan resmi nikah geçerli 
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olmaz. Namaz kılmayanların dini inancı zayıftır. Cuma namazı kılmayan Müslüman 

sayılmaz. Erkeklerin altın takması İslam'a göre yasaktır. Kolonya abdesti bozar.' Gibi 

sorulara ise Beş ayrı şıktan oluşan "tamamen katılıyorum, katılıyorum, katılmıyorum, 

kararsızım, kesinlikle katılmıyorum" gibi yanıtlar istendiği, yine anketin ekinde, ilköğretim 

okulu öğrencilerine doğrudan sorulan sorularda da Namazda Kuran okumaya ne denir? vb. 

soruların yer aldığı belirtilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

Yukarıdaki anketi, laik ve çağdaş bir hukuk devletinin Başbakanı olarak gerek içeriği, 

gerekse böyle bir uygulamaya izin verilmesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu anketin partinizin dünya görüşünü ve siyaset yapma anlayışını yansıtan 

düşüncelerle örtüştüğü iddialarını nasıl karşılıyorsunuz? 

Söz konusu anketi yanlış buluyorsanız, başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere, 

sorumlular hakkında ne tür bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.().APK.0.03.05.03-ll/SaS>lA Pl / * /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :a) 14.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6641-11795/34712 sayılı yazı. 
b) 20.06.2005 tarih ve B.02.0. KKG.0.12/106-453-2/2951 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımız tarafından kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması 
tensip edilen, Ankara'daki bazı ilköğretim okullarında uygulanan bir ankete ilişkin ilgi (b) 
yazı eki 7/6641 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal TOSUN'un danışman
lığında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) 
Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi ve aynı bölüm Araştırma Görevlisi İsmail ARICI tarafından, 
"ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler 
(Ankara Örneği)" konulu doktora tezi hakkında veri toplayabilmek amacıyla hazırlanan ve 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bilimselliği kabul edilerek 
17.05.2005 tarih ve 4053 sayılı yazıları ekinde Bakanlığımıza gönderilen; İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı Testi ve ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Derslerine Karşı Tutum Ölçeği, Bakanlığımızca incelenmiş ve bunlardan sadece öğrenciye 
yönelik olarak hazırlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı Testi'nin 
uygulanmasına izin verilmiştir. Konuya ilişkin bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle 
ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1-

2-

3-

«ç. Dr. Hüseyifi_CELlK 
Millî Eğitim Bakanı 
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72.- İzmir Milletvekili Enver OKTEM'in, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve 
Türk Eximbankın kullandığı kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı 
(7/6643) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ""9 / 

Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

1. Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Türk 
Eximbank 2002 yılından bu yana hangi firma ve kişilere ihracat kredisi, ithalat 
kredisi, kurumsal kredi ve teşvik kredisi kullandırmıştır? 

2. Kullandırılan bu kredilerin vade ve miktarları ne kadardır? 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Hazine Müsteşarlığı 

SAYI :B.02.1.HM.0.EKA-02.03-01/ » a 0 7 . 0 5 * 4 7 9 4 , 
K O N U : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: (a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih 
ve 2946 sayılı yazısı. 

(b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 01.07.2005 tarih ve 
B.02.2.TZB.02.09.02.01/931 sayılı yazısı 

(c) Türkiye Halk Bankası A.Ş. 'nin 01.07.2005 tarih ve 121 sayılı yazısı 

(d) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 'nin 01.07.2005 tarih ve 
B.02.2.EXI.0.12.00.01/1312 sayılı yazısı 

(e) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 01.07.2005 tarih ve 3594 sayılı 
yazısı 

İlgi (a) 'da kayıtlı yazıda, İzmir Milletvekili Enver Öktem tarafından tevcih 
edilen 7/6643 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi 
içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye 
Halk Bankası A.Ş., Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O. 'dan alman ilgi (b), (c), (d) ve (e) yazısının sureti ilişikte suryulm^ktadır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

PKI F R . A l i ^ A B A C A N 
S 7 ' Devlet Bakanı 
EK-1 
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T. C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü f 
SERMAYE: 2.500.000.000 YENİ TÜRK LİRASI 

SAYI : B.02.2.TZB.02.09.02.01 Genel No: 3 S 2 9 - G Ankara, Oİ/07/2005 
KONU : Soru Önergesi Özel N o : S 3 \ 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

İLGİ: 28.06.2005 tarih ve 37744 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'e ait 7/6643 sayılı soru 

önergesi ile ilgili olarak verilen Bankamız cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru 

1. Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Türk 

Eximbank 2002 yılından bu yana hangi firma ve kişilere ihracat kredisi, ithalat kredisi, 

kurumsal kredi ve teşvik kredisi kullandırmıştır? 

2. Kullandırılan bu kredilerin vade ve miktarları ne kadardır? 

Cevap 

Bankamızın 2002 yılından bu yana hangi firma ve kişilere ihracat kredisi, ithalat kredisi, 

kurumsal kredi ve teşvik kredisi kullandırdığı ve kullandırılan bu kredilerin vade ve miktarlannm ne 

kadar olduğu hakkında talep edilen bilgilere ilişkin olarak; daha önce de benzer konuda görüşüne 

başvurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan alınan 10.07.2001/5884 sayılı cevabi 

yazı doğrultusunda; Bankalar Kanunun 11 nci maddesinin 8 numaralı fıkrasında "Bankalann 

mensuptan ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara ve müşterilere ait 

sırlan bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar" hükmü gereği; 

Aynca; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 22.09.1995/B.02.1.HMO.BAK.02.02/5283-

29 sayılı genelgesinde; "Kanunen açıkça yetkili kılınma"yı yorumlarken mutlaka "Bankalardan bilgi 

isteme" şeklindeki ibarelerin kanunda yer alması gerektiğinin mütalaa edildiği yönündeki görüşleri 

dikkate alınarak, 3346 sayılı Kanun ve Meclis İçtüzüğü ile açıkça yetkilendirilmemiş olduğu tespit 

edilen T.B.M.M. Üyelerine de, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22 nci maddesinin 8 numaralı fıkrası 

uyannca müşteri ve banka sun sayılan bilgilerin verilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 
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T C ZİRAAT BANKASI A Ş 

İZMtR MÎLLETVEKİÜ ENVER ÖKTElvf İN 7/6643 EVRAK KAYIT NOLU SORU 
ÖNERGESİ ÎLE tLGtLİ BANKAMIZ (DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ) CEVABI 

SORU : I -) Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Türk 
Eximbank 2002 yılından bu yana hangi firma ve kişilere İhracat Kredisi, tthalat Kredisi, 
Kurumsal Kredi ve Teşvik Kredisi Kullandırmıştır? 

CEVAP : 1-) Bankamızın aşağıda belirtilen tarihlerdeki kredi tutarları; 

(Bin YTL) 
31.12.2002 
31.12.2003 
31.12.2004 
31.0S.2005 

!HWAT 
13.799 
20308 

143.477 
148.232 

İTfHALATC) 
770.744 
577.715 
801.660 
481698 

TIÇARİ+KgRVMSrM. 
123.762 
149.517 

1.447.211 
1.090.812 

TP9YİKBfl.<?eı.l 
YOK 
YOK 
YOK 
YOK 

(*) Bankamızda Nakdi İthalat Kredisi bulunmamakta olup, Gayrfnakdl ithalat Kredileridir 

SORU : 2 -) Kullandırılan bu kredilerin vade ve miktarları ne kadardır? 

CEVAP : 2- ) Bankamız kredileri genellikle 1 yıl vade ile tahsis edilmekte, ancak genel 
ekonomik koşullar, kullandırılacak kredinin özelliği, firmanın mali durumu ve kredibilitcsi 
dikkate alınarak karlılık ve verimlilik prensipleri doğrultusunda 1 yıllık vade değişiklik 
gösterebilmekle olup, azami 36 ay vadeye kadar da Taksitli Ticari Kredi kullandırılmaktadır. 

Firmalara kullandırılacak kredi tutarları, yukarıda belirtilen hususlarla birlikte, bir çok kriteri 
içeren istihbarat raporları (firmanın faaliyette bulunduğu sektörün durumu, kredi vadesi, 
teminatı, firmanın moralitesi, mali yapısı, diğer bankalardaki limit/risk bilgileri, nakit 
döngüsü, geleceğine yönelik beklentiler, projeye yönelik kredilendirmelerde proje tutan ve 
proje ile ilgili bütün unsurlar ...) doğrultusunda belirlenmektedir. Bankamızın genel kredi 
politikası riskin dağıtılarak ülke ekonomisine paralel tabana yaygın bir kredi portföyü 
oluşturmaktır. 

4*7* T-

Mustafa OOftAN 
Şube MÖdörü 

23048 
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EK-1 

HALKBANK 
Sermayesi: l,25O.00O.000,O00,0O0.-a 

BÎRİM '.Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama 
SAYI : IÛ.I 
KONU :Soru Önergesi 

Tarih : 01/07/2005 
İşaretimiz : YDO/YS 

T.C.BAŞBAKANLIK 
HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞI 
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 

İLGİ: 28.06.2005 tarih, 37744 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM 'in 7/6643 evrak kayıt no'lu soru önergesine ilişkin Bankamız 
cevabı, ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

^ ^ Kaygılarımızla, 

&usuf: )uraVı 00*(k Erdal ERfcOY 
\ Daile Başkanı Genel Mildir Yrd. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ ENVER ÖKTEM'İN 7/6643 
EVRAK KAYIT NO'LU SORU ÖNERGESİNE AİT BANKAMIZ 

CEVABI 

SORU : 1 - ) Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve 
Türk Eximbank 2002 yılından bu yana hangi firma ve kişilere ihracat kredisi, ithalat 
kredisi, kurumsal kredi ve teşvik kredisi kullandırmıştır? 

BANKA CEVABI : 1-) Bankamızın aşağıda belirtilen tarihlerdeki kredi kullandırım (ihracat 
+ ithalat + ticari - kurumsal +teşvik belgeli) tutarları; 

(BinYTL) İhracat İthalat Ticari + Kurumsal Teşvik Belgeli 

31.12.2002 102.628 249.187 47.981 18.914 (*) 322 firma 
31.12.2003 93.608 116.320 336.842 40.842 (*) 406 firma 
31.12.2004 224.746 288.085 613.107 52.279 (*) 380 firma 
31.05.2005 256.963 380.838 676.917 15.383 (*) 116 firma 

(*) Sözkonusu tutarlar risk tutarı değil kullandırım tutarlarıdır.Firma sayıları sadece 
teşvik belgeli kredi kullanan firma sayısını ifade etmektedir. 

şeklindedir. 

SORU : 2 - ) Kullandırılan bu kredilerin vade ve miktarları ne kadardır? 

BANKA CEVABI : 2 • ) Bankamız kredi politikaları gereği krediler azami 1 yıl vade ile 
tahsis edilmesine rağmen, genel ekonomik koşullar, kullandırılacak kredinin özelliği, firmanın 
durumu ve diğer hususlar dikkate alınarak, sözkonusu 1 yıllık vade değişiklik 
gösterebilmektedir. 

Firmalara kullandırılacak kredi tutarları, yukarıda belirtilen hususlarla birlikte, sayılamayacak 
kadar çok kriter (firmanın faaliyette bulunduğu sektörün durumu, kredi vadesi, teminatı, 
firmanın genel durumu, firmanın diğer bankalardaki limit/risk bilgileri, firmanın nakit 
döngüsü, firmanın geleceğine yönelik beklentiler, projeye yönelik kredilendirmelerde 
proje tutarı ve projeyle ilgili bütün unsurlar..,.) dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak 
Bankanın genel politikası, tabana yaygın bir kredi portföyü oluşturmaktır. 
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TÜRK EXIMBANK 
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 

SAYI :B.02.2.EXI.0.12.00.01/^/İ^^ng^G 01.07.2005 01.07.2005 
KONU: Soru Önergesi (Eximbank Kredileri) 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

ÎLGİ : 28.06.2005 tarih ve B.02.1.HM.O.EKA-02.03-01/37744 sayılı yazımza konu izmir 
Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in soru önergesi. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 2946 
sayılı yazısı ekindeki soru önergesinde Bankamızca 2002 yılından bu yana hangi firma ve 
kişilere ne tutarda ihracat kredisi kullandırıldığı sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ülkemiz 
ihracatının ve döviz kazandırıcı hizmetlerinin desteklenmesine yönelik ihracat kredileri 
vermektedir. Bankamızca 2002 yılında 2200 firma ile 12.200, 2003 yılında 2800 firma ile 
14.450, 2004 yılında 3100 firma ile 14.550, Ocak - Haziran 2005 döneminde 2000 firma ile 
6300 civarında kredi işlemi gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere soru önergesine konu 
dönemde 10.100 firmaya 47.500 adet kredi işlemi ile 10,5 Milyar dolar tutarında kredi 
kullandırılmıştır. Mezkur dönemde kullandırılan kısa / orta vadeli ihracat kredilerine ilişkin 
olarak program bazında bilgi vermek üzere hazırlanan tablo ekte tarafınıza sunulmaktadır. 

Sayın Milletvekilimize müşteri bazında ayrıntılar içeren bilgi verilmesi, istenen 
bilgilerin yukarıda açıklanan hacminin büyüklüğünün yanısıra 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu'nun 22. Maddesinin 8. Fıkrasında yeralan "Bankalann mensupları ve diğer 
görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları 
bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar..." hükmü 
gereğince mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 

Ek:l 
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EK:1 

TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ 

KULLANDIRIMLAR (USD) 

Sevk öncesi İhracat Kredileri 

Dış Ticaret Şirketleri Kredileri 

İhracata Hazırlık Kredileri 

Turizm Pazarlama Kredileri 
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve Iskonto 
Kredisi 

Uluslar arası Nakliyat Pazarlama Kredisi 

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi 

Özellikli Krediler (Orta ve Uzun Vadeli) 

TOPLAM 

2002 YILI 

1.374.203.000 

536.663.000 

207.114.000 

2.011.000 

35.512.000 

3.310.000 

. 
9.030.105 

2.167.843.105 

2003 YILI 

2.013.220.000 

794.535.000 

326.310.000 

5.426.000 

40.274.000 

1.181.000 

9.882.000 

13.519.040 

3.204.347.040 

2004 YILI 

2.116.016.000 

796.882.000 

345.701.000 

3.079.000 

41.126.000 

2.290.000 

18.948.000 

41.037.699 

3.365.079.699 

OCAK-HAZ. 2005 

1.020.320.000 

446.705.000 

180.688.000 

1.937.000 

19.807.000 

805.000 

6.001.000 

12.222.976 

1.688.485.976 

VbkıfBaıtk 
GENEL MÜDÜRLÜK 
TİCARİ BANKACILIK BAŞKANLIĞI 
Ticari Krediler Yönetmenliği) 

Tarih : 01.07.2005 
Sayı : 3594 
Konu : Soru önergesi Hk. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
ANKARA 

İLGİ: 28.06.2005 tarih, B.02.1.HM.0.EKA-02.03-01/37744 sayılı yazınız; 

İzmir Milletvekili Enver öktem tarafından Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a tevcih edilen 7/6643 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan konularda Yönetmenliğimizi 
ilgilendiren ticari nitelikli gerçek ve tüzel kişiye kullandırılan krediler ile ilgili olarak hazırlanan bilgiler 
ekte belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

EK: 1 

aygılarımızla, 
LAR BANKASI T. 

ÜDÜRLÜĞÜ ^ 

Kerif 
Genel Müdür Y/d. 

- 4 2 4 -



TİCARİ 

KISA VADELİ KREDİLER; 
âM2 FW 3 

HwiAMVısıj*wkwî?!SSHa,B,?' W l » * l p i TUTARI 1ĞU 

•rşK 
FİRMA 3 A « « 

"'ft^j^-'-1 

&1.B33 
3.258.67p.flg7J47'YTt. ^ J5?*^5^r 
1 Mmaaftavu: t 'JttffMHrtaEM r&m 

Jüfca 
« 7 J 

ı ı uuııijMiıı 
TOPLJ*t LE 3 833 3480.287427 f W 

ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIM (PROJE) KREDİLERİ; 



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

73.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun açtığı ulusal 
marker temin ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6644) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.06.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: -. A / 

1- Enerji Piyasası Bengileme Kurulu'nun açtığı ulusal marker temin ihalesine katılan 
firmalar hangileridir ve ihaleyi hangi firma kazanmıştır? 

2- EPDK'mn, 1 Ocak 2005'de marker uygulamasına geçeceğini açıklamasına rağmen, 
neden hala uygulama başlamamıştır? 

3- EPDK'mn 2 ayda, 200 adet dedektör temin etme zorunluluğu getirmesinin sebebi 
nedir? Dedektörler hangi firmadan sağlanmaktadır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

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

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- 1*1.5 S 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 1 3 0 4 aBAG^SMOS 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS .0.10.00.02-
7/6644-11819 /34763 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-453-5/2953 sayılı yaz ı ş ı . 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/6644 esas no.lu yazılı soru 
önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

- 4 2 6 -
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

7/6644 

Soru 1 : 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun açtığı ulusal marker temin ihalesine katılan 
firmalar hangileridir ve ihaleyi hangi firma kazanmıştır? 

Cevap 1 : 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkılan "Ulusal Marker Temini ve 
Teslimi İle Yükümlü Yüklenici Seçimine İlişkin İhale" 4 Mart 2005 tarihli ve 25745 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu ihaleye teklif verebilmek için yeterlilik 
almak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna; (Rohm and Hass adına) Şentürk 
Mühendislik Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Petseİ Petrol İnşaat 
Turizm Gıda Maden İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Serem Petrol ve 
Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konsorsiyumu ve Global Fluids İnternational 
(GFI) S.A.- Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPIC) (İş ortaklığı) olmak üzere 
3 başvuru yapılmıştır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yeterlilik alan Petseİ Petrol İnşaat Turizm 
Gıda Maden İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Serem Petrol ve Kimya 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konsorsiyumu ve Global Fluids International 
(GFI) S.A. - Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPIC) (İş ortaklığı) ihaleye 
katılmak üzere ihale dokümanlarını satm almış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda 
29 Nisan 2005 tarihinde yapılan ihaleye Petseİ Petrol İnşaat Turizm Gıda Maden İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Serem Petrol ve Kimya Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi Konsorsiyumu teklif vererek ihaleyi kazanmıştır. Diğer taraftan Global 
Fluids İnternational (GFI) S.A. - Turkish Petroleum İnternational Co. Ltd. (TPİC) 
(İş ortaklığı) ihalenin yapıldığı saatte ihaleye katılmayacağına dair bir yazı sunmuştur. 

- 4 2 7 -
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Soru 2 : 

EPDK'mn, 1 Ocak 2005'de marker uygulamasına geçeceğini açıklamasına rağmen, 
neden hala uygulama başlamamıştır? 

Cevap 2 : 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
çerçevesinde uygulanması öngörülen ulusal markere ilişkin 17 Kasım 2004 tarihli ve 
25643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Petrol Piyasasında Ulusal Marker 
Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te ulusal marker 
uygulamasına başlangıç tarihi 01.03.2005 olarak yer alınmıştır. 

Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkılan ulusal marker 
uygulamasına yönelik birinci ihale ilanı sonucunda başvuran istekliler yeterli 
görülmeyerek ihale iptal edilmiş, ikinci ihale sonucunda ise bir istekli yeterli görülmüş ve 
rekabet sağlanamadığından ikinci ihale de iptal edilmiştir. Dolayısıyla, ulusal marker 
uygulaması başlangıç tarihinin ertelenmesi ve yönetmelik değişikliği gündeme gelmiştir. 
"Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 6 Nisan 2005 tarihli ve 25768 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik gereği ülkemizde 
ulusal marker uygulamasına 01.07.2005 tarihinde başlanması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, 11.06.2005 tarihinde ihaleyi kazanan PHS Petrol Ürünleri Markelleme 

Kontrol Eğitim İthalat Sanayi Ticareti ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında 

imzalanan "Ulusal Marker Temin ve Teslim Sözleşmesi" adı geçen şirketin sözleşme 

kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı Kurul Kararı ile fesh 

edilmiştir. 

Ulusal marker temin ve teslim sözleşmesinin fesh edilmesinden dolayı, Ulusal 

Marker uygulamasının başlangıç tarihi olan 01.07.2005 tarihinin değiştirilmesi 

ihtiyacı doğmuş ve söz konusu tarihin 01.10.2005 olarak değiştirilmesine ilişkin 

yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'ye yayımlanmak üzere gönderilmiştir. 

- 4 2 8 -
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Soru .3 ; 
EPDK'nm 2 ayda, 200 adet detektör temin etme zorunluluğu getirmesinin sebebi 

nedir? Detektörler hangi firmadan sağlanmaktadır? 

Cevap 3 ; 

EPDK tarafından verilen bilgilere göre, Ulusal marker uygulamasına başlanması ile 
birlikte petrol piyasasının denetlenmesi sırasında ulusal marker eklenmiş akaryakıt 
içerisinde ulusal markerin yeterli şart ve seviyede olup olmadığının tespiti için ulusal 
marker kontrol cihazlanmn Yüklenici firma tarafından Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna teslim edilmesi gerekmektedir. Petrol piyasası denetiminin yapılabilmesini 
teminen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile protokol imzalayan kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının eğitimi sırasında kontrol 
cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, eğitimin tamamlanması ile birlikte protokol 
kapsamında denetim yapacak kurum ve kuruluşlara kontrol cihazları teslim edilecek ve 
denetim programı çerçevesinde ulusal marker kontrollerine başlanacaktır. Söz konusu 200 
adet ulusal marker kontrol cihazı sözleşme süresince kuUamlmak üzere Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu ile sözleşme imzalayan şirket tarafından sağlanacaktır. 

74.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Özelleştirme İdaresinin Yarımca personel arazisinin 
satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6647) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.06.2005 

Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1- özelleştirme İdaresi, Yarımca Porselen arazisini ne kadar bedelle, hangi şirkete 
satmıştır? 

2- Bahsi geçen arazinin 30.5 milyon dolar bedelle özel bir şirkete satıldıktan sonra, 82 
milyon dolar bedelle Erdemir tarafından alındığı doğru mudur? 

3- Bu iddia doğru ise devletin 52.5 milyon dolar zarar etmesinin sorumlusu kimdir? Bu 
sorumlular hakkında işlem yapılacak mıdır? 

- 4 2 9 -
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T.C. 
BAŞBAKANLIK o ? r onr 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı C L m a m 

SAYI : B.02.1 .ÖİB.0.6$00.00/ 
KONU 

9620 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRlN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/6647 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Özelleştirme İdaresi, Yarımca Porselen arazisini ne kadar bedelle, hangi şirkete 
satmıştır? 

CEVAP 1- Yarımca Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan İdaremize ait 
%100 oranındaki kamu hissesi (şirketin tüzel kişiliğinden doğan, bilançosunda kayıtlı tüm hak, 
alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte) 09.07.1998 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi 
çerçevesinde, 7.625.000 ABD Dolarlık kısmı sözleşme imza tarihinde peşin, bakiye tutar sözleşme 
tarihini izleyen 3 yılda 3 eşit taksitte, yıllık %10 oranından işleyecek vade farkı ile birlikte ödenmek 
üzere, toplam 30.500.000 ABD Doları bedelle Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye satılmıştır. 

Alıcı firma peşinat bedeli 7.625.000 ABD Dolarını sözleşme tarihinde İdare hesabına 
yatırmış, bakiye 22.875.000 ABD Doları anapara borcunu ise henüz vadesi sona ermeden, 
15.08.2000 tarihi itibariyle 3.958.507 ABD Doları vade farkı ile birlikte ödemiştir. 

SORU 2- Bahsi geçen arazinin 30.5 milyon dolar bedelle özel bir şirkete satıldıktan sonra, 
82 milyon dolar bedelle Erdemir tarafından alındığı doğru mudur? 

CEVAP 2- Bu satışa ilişkin olarak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR), 
Yarımca Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından İdaremize intikal ettirilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ERDEMİR'in, 
Marmara Bölgesi'ne hitap eden bir Çelik Servisi Merkezi kurma hedefini gerçekleştirmek ve 
demiryolu bağlantılı liman avantajını değerlendirmek amacıyla İzmit Yarımca'da bulunan Yarımca 
Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin tamamını Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'den 82.000.000 ABD Doları bedelle satın aldığı hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
20.07.2003 tarih ve Seri VIII No: 39 Sayılı "özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 
Esaslar Tebliği" gereğince ERDEMİR tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na 
gönderilen 10.12.2004 tarihli yazının aynı gün Borsa Bülteni'nde yayımı suretiyle kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur. 

SORU 3- Bu iddia doğru ise devletin 52.5 milyon dolar zarar etmesinin sorumlusu kimdir? 
Bu sorumlular hakkında işlem yapılacak mıdır? 

- 4 3 0 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

CEVAP 3- Yarımca Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin olarak 
1998 yapılan uygulama hisse senedi satışı uygulaması olduğundan, ihale öncesinde satışa 
konu %100 oranındaki hissenin değeri tespit edilirken, yalnızca şirketin mülkiyeti ve 
kullanımındaki gayrimenkullerin değeri değil, bilançosunda kayıtlı tüm hak, alacak, borç ve 
yükümlülüklerin mevcut değeri de dikkate alınmış ve şirket hisseleri Değer Tespit 
Komisyonu'nca birden çok değer tespit yöntemi kullanılarak hesaplanan ortalama değerin 
üzerinde bir bedelle Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Krffial UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

75.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar yardımcısının, 
Gebze'de akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6649) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.06.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Albayrak'ın adının Gebze'de 5 
trilyonluk akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddiası doğru mudur? 
Kemal Albayrak ve bir çok bürokratın bahsi geçen konu nedeniyle yargılandığı doğru 
mudur? Doğru ise, Kemal Albayrak ile birlikte yargılanan diğer bürokratlar kimlerdir 
ve haklarındaki suçlama nedir? 
Olayı ortaya çıkaran Kocaeli Emniyet Müdürü'nün yerinin değiştirildiği iddiası doğru 
mudur? Doğru değil ise Kocaeli Emniyet Müdürünün hangi gerekçeyle yeri 
değiştirilmiştir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0.APK.0.10.01.610-01/^^^'3^J'<? ??2 AĞUSTOS 2005 
KONU : istanbul Milletvekili 

Sayın Emin ŞİRİN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ:a)TBMM Başkanlığının 14.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6649-
11824/34768 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlığın 20.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-453-10/2952 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/6649-11824 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- C 
mali YILDIRIM 

Ulaştırma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
7/6649-11824 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Albayrak'in 
adının Gebze'de 5 trilyonluk akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddiası doğru 
mudur? 

CEVAP 1-Ulaştırma Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Kemal 
ALBAYRAK hakkında hukuki süreç devam etmektedir. 

Adı geçen, Ulaştırma Bakanlığı'nda Bakanlık Müşavirliğine atanmıştır. 

SORU 2- Kemal Albayrak ve bir çok bürokratın bahsi geçen konu 
nedeniyle yargılandığı doğru mudur? Doğru ise, Kemal Albayrak ile birlikte 
yargılanan diğer bürokratlar kimlerdir ve haklarındaki suçlama nedir? 

CEVAP 2- Gebze Gümrük Müdürlüğü ile Gebze Petrokimya Ürünleri 
İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılmış bir kısım ithalat işlemlerine ilişkin 
olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğü'nce gerçekleştirilip Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına intikal 
ettirilen olayların Başsavcılıkça soruşturulması sonucunda; Gümrük 
Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü GÜLER ile Genel Müdür 
vekili Sezai UÇARMAK haklarında "Teşekkül halinde kaçakçılık, çıkar amaçlı 
suç örgütü kurmak, resmi evrakta sahtecilik, rüşvet almak" suçlamalarından 
dolayı düzenlenen 11.06.2004 gün ve Hz:2004/4556 sayılı fezleke, İstanbul 
DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16.06.2004 gün ve Hz:2004/1246 sayılı Ek 
Takipsizlik Kararı ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca da 19.07.2004 gün ve 
Hz:2004/5170 , K:2004/312 sayı ile Takipsizlik Kararı verilmiştir. 

Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü GÜLER 
hakkında da 4483 sayılı Yasa uyarınca başlatılan hukuki süreç Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31.12.2004 gün ve Hz: 2004/69087, K:2004/49267 
sayı ile evrakın işlemden kaldırılmasına karar vermiştir. 

SORU 3- Olayı ortaya çıkaran Kocaeli Emniyet Müdürü'nün yerinin 
değiştirildiği iddiası doğru mudur? Doğru değil ise Kocaeli Emniyet Müdürünün 
hangi gerekçeyle yeri değiştirilmiştir? 

CEVAP 3- 12.12.2001 tarihli müşterek kararname ile Kocaeli İl Emniyet 
Müdürlüğüne atanan görevli, J>2.05.2005 tarihli müşterek kararname ile Polis 
Başmüfettişliğine atanmıştır! 
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76.-İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Ayasofya Camiinin müze olarak kullanılmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6650) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.06.2005' 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Halen Müze olarak kullanılan Ayasofya Camii'nin, Müze haline getirilişi 24.11.1934 
tarih ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile olmuştur. 

Kararnamenin güvenilirliliği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmış olmasına 
rağmen, konuyla ilgili bir netice hasıl olmamış, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 03.01.1997 tarih ve 96/007 imza incelemesinde Kararnamede bulunan 
Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olup olmadığı konusunda, 
"Mevcut şartlarda sıhhatli bir tetkikat yapılabilmesi mümkün olmamıştır" denilmiştir. 

Ayasofya, İstanbul'un fethedildiği 1453 senesinde Vakıf haline getirilmiş, Fatih Sultan 
Mehmet, tanzim edilen Vakıfnamesinde Ayasofya'yı Camii olarak vakfettiğini bildirmiş ve şu 
ifadeler kullanılmıştır: 

"Fetihten sonra Sultan-ı Azam, fethedilen beldede bulunan çok sayıda kiliseyi, tevabi'i 
ile birlikte şer'i şerife uygun ve sahih bir tarzda vakıf yapmıştır. Bu hayra tahsis edilen 
yerlerden biri Constantiniye beldesinin içinde bulunan Ayasofya diye isimlendirilen nefis 
kilisedir" ifadesinden sonra Ayasofya'nın sınırları açıkça belirtilmiştir. 

Aynı belgede, Ayasofya Camii ile alakalı vakfın şartları ve vakfın vazifeleri de 
bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet aynı belgede, "Bütün bu şerh ve tayin eylediğim şeyler, 
tespit edilen şekilde ve vakfiyede yazılı haliyle vakıf olmuştur; şartları değiştirilmez., 
kanunları tağyir edilemez, asılları maksatları dışında bir başka hale çevrilemez; tespit edilen 
kuralları ve kaideleri eksiltilemez, vakfa herhangi bir şekilde müdahale Allah'ın diğer 
haramları giUî haramdır" 

ifadesini kullanmıştır. 
Mart-2002'de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne, Ayasofya'nın tekrar kilise 

yapılması için verilen teklif üzerine, dönemin Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin 
yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın şu an müze olarak kullanılması dahi yasalara aykırıdır. 
Çünkü, Vakıf Senedi tetkik edildiğinde ve Küçük Ayasofya Bölgesine ait, Eminönü Tapu 
Sicil Müdürlüğü'ndeki kayıtlara bakıldığında buranın sadece camii olarak kullanılmaya tahsis 
edildiği görülecektir" demiştir. 

Ayasofya Camii, Medrese ve sair müştemilatı ile birlikte vakıftır. 19.02.1936 tarihli 
Tapu Senedine göre, Türkiye Cumhuriyeti tapu kayıtlarında bu gayrimenkul 57 pafta, 57 ada, 
7. parselde Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına, "türbe, akaret, muvakkithane ve medrese-i 
müştemil Ayasofya'yı Kebir Cami-i Şerifi" olarak tapuludur. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Emlak Dairesi arşivindeki 1967 tarihli İstanbul Mazbut Hayrat Kütük Defterinde aynı şekilde 
Camii olarak kayıtlıdır. 
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05.06.1935 tarihli, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. maddesi şu şekildedir: 

"Vazife ve şartlarının yerine getirilmesine maddeten imkan kalmıyan vakıflarda bu 
vazife ve şartlan değiştirmede İdare Meclisinin karan ile Umum Müdürlük selahiyetlidir. 

Mülhak vakıflarda îdare Meclisi karar vermeden evvel mütevellilerin mütalaasını 
alır." 

Ayasofya'nın müzeye çevrilme kararnamesinin tarihi, 24.11.1934 olduğuna göre, bu 
kararnamenin, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. maddesine dayandmlmış olması tarih 
itibariyle imkansızdır. Ayrıca, Fatih'in vakıfnamesinin vazife ve şartlanmn yerine 
getirilmesine maddeten imkan kalmadığını belirten herhangi bir emare ve delil de yoktur. 
Dolayısıyla vakfın şartlarının değiştirilmesi de bu kanuna dayandmlamaz. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1- 24.11.1934 tarih ve 2/1589 sayılı kararname ile Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinin 
hiçbir hukuki dayanağı olmadığına göre, bu Bakanlar Kurulu kararının, yine bir 
Bakanlar Kurulu karan ile yürürlükten kaldırılması ve Ayasofya'nın Fatih Vakfı 
şartlarına uygun olarak tekrar camii şeklinde hizmete açılması gerekmez mi? 

2- Sözü edilen kararnamede zamanın Maarif Vekaletinin, "Bizans mozaiklerinin 
korunması ve teşhiri" mütaalası, sözü edilen kararnamenin önemli bir mesnedini teşkil 
ettiğinden, Ayasofya'nın cüz'i bir kısmının mozaik teşhiri içinde müze olarak 
aynlması, ancak esas merkezi kısımların Vakfın amacı çerçevesinde camiye 
çevrilmesi veya mozaiklerin uzmanlar tarafından başka bir mahale taşınması hukuken 
vakıf senedine daha uygun bir şekil olmayacak mıdır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610ARGE-090 HbHO^ Z0}I $ I 1WS 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kan.Kar.Gen. Md.nün 20/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/2955 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/6650-11845 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 7/6650-11845 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Halen müze olarak kullanılan Ayasofya Camii'nin, müze haline getirilişi 24/11/1934 
tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile olmuştur. 

Kararnamenin güvenilirliliği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmış olmasına 
rağmen, konuyla ilgili bir netice hasıl olmamış, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 03/01/1997 tarih ve 96/007 imza incelemesinde kararnamede bulunan Mustafa 
Kemal Atatürk'ün imzasının, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olup olmadığı konusunda, 
"Mevcut şartlarda sıhhatli bir tetkikat yapılabilmesi mümkün olmamıştır" denilmiştir. 

Ayasofya, İstanbul'un fethedildiği 1453 senesinde vakıf haline getirilmiş, Fatih Sultan 
Mehmet, tanzim edilen Vakıfnamesinde Ayasofya'yı Camii olarak vakfettiğini bildirmiş ve şu 
ifadeler kullanılmıştır. 

" Fetihten sonra Sultan-ı Azam, fethedilen beldede bulunan çok sayıda kiliseyi, 
tevabi'i ile birlikte şer'i şerife uygun ve sahih bir tarzda vakıf yapmıştır. Bu hayra tahsis 
edilen yerlerden biri Constantiniye beldesinin içinde bulunan Ayasofya diye isimlendirilen 
nefis kilisedir" ifadesinden sonra Ayasofya'nın sınırları açıkça belirtilmiştir. 

Aynı belgede, Ayasofya Camii ile alakalı vakfın şartları ve vakfm vazifeleri de 
bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet aynı belgede, " Bütün bu şerh ve tayin eylediğim şeyler, 
tespit edilen şekilde ve vakfiyede yazılı haliyle vakıf olmuştur; şartlan değiştirilmez; 
kanunları tağyir edilemez, asılları maksatlan dışında bir başka hale çevrilemez; tespit edilen 
kuralları ve kaideleri eksiltilemez, vakfa herhangi bir şekilde müdahale Allah'ın diğer 
haramlan gibi haramdır" 

ifadesini kullanmıştır. 

Mart - 2002'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine Ayasofya'nın tekrar kilise 
yapılması için verilen teklif üzerine, dönemin Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin 
yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın şu an müze olarak kullanılması dahi yasalara aykındır. 
Çünkü, Vakıf senedi tetkik edildiğinde ve Küçük Ayasofya Bölgesine ait, Eminönü Tapu Sicil 
Müdürlüğündeki kayıtlara bakıldığında buranın sadece camii olarak kullanılmaya tahsis 
edildiği görülecektir" demiştir. 

Ayasofya Camii, medrese ve sair müştemilatı ile birlikte vakıftır. 19/02/1936 tarihli 
tapu senedine göre, Türkiye Cumhuriyeti tapu kayıtlannda bu gayrimenkul 57 pafta, 57 ada, 
7. parselde Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına, "türbe, akaret, muvakkithane ve medrese-i 
müştemil Ayasofya'yı Kebir Cami-i Şerifi" olarak tapuludur. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Emlak Dairesi arşivindeki 1967 tarihli İstanbul Mazbut Hayrat Kütük Defterinde aynı şekilde 
camii olarak kayıtlıdır. 
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05/06/1935 tarihli, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. maddesi şu şekildedir: 

"Vazife ve şartlarının yerine getirilmesine maddeten imkân kalmayan vakıflarda bu 
vazife ve şartlan değiştirmede İdare Meclisinin kararı ile Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

Mülhak vakıflarda idare meclisi karar vermeden evvel mütevellilerin mütalaasını alır." 

Ayasofya'mn müzeye çevrilmesi kararnamesinin tarihi, 24/11/1934 olduğuna göre, bu 
kararnamenin, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 17. maddesine dayandırılmış olması tarih 
itibariyle imkansızdır. Ayrıca, Fatihin vakıfnamesinin vazife ve şartlarının yerine 
getirilmesine maddeten imkan kalmadığını belirten herhangi bir emare ve delil de yoktur. 
Dolayısıyla vakfın şartlarının değiştirilmesi de bu kanuna dayandırılamaz. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

SORU 1: 24/11/1934 tarih ve 2/1589 sayılı kararname ile Ayasofya'mn müzeye 
çevrilmesinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığına göre, bu Bakanlar Kurulu Kararının, yine bir 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldınlması ve Ayasofya'mn Fatih Vakfı şartlanna 
uygun olarak tekrar camii şeklinde hizmete açılması gerekmez mi? 

SORU 2: Sözü edilen kararnamede zamanın Maarif Vekaletinin, "Bizans 
mozaiklerinin korunması ve teşhiri" mütalaası, sözü edilen kararnamenin önemli bir 
mesnedini teşkil ettiğinden, Ayasofya'mn cüz'i bir kısmının mozaik teşhiri içinde müze 
olarak aynlması, ancak esas merkezi kısımların Vakfın amacı çerçevesinde camiye çevrilmesi 
veya mozaiklerin uzmanlar tarafından başka bir mahale taşınması hukuken vakıf senedine 
daha uygun bir şekil olmayacak mıdır? 

CEVAP 1-2: Dünya Mimarlık tarihinin eşsiz bir eseri ve İstanbul'un en eski 
yapılanndan biri olan Ayasofya; yapımına başlandığı 532 yılından günümüze kadar ayakta 
durabilmiş, ülkemizin kültürel mirası açısından olduğu gibi evrensel kültür açısından da son 
derece önemli bir anıttır. 

Dünya çapında haklı bir üne sahip olan Ayasofya, 1934'ten bu yana yerli ve yabancı 
ziyaretlere açık bir müze konumunda olup, bu uygulama ibadet ihtiyacı olan insanların ibadet 
etmelerine engel teşkil etmemektedir. Ayasofya Müzesinin Topkapı Sarayına bakan 
cephesinden girişi bulunan, yine Ayasofya Camii olarak anılan üç yüz kişi kapasiteli bir cami 
yer almaktadır. Müzenin bir parçası olan bu caminin bakımı, temizliği, güvenliği olanaklar 
elverdiği ölçüde Müze Müdürlüğünce yapılmaktadır. 
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77.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ABD tarafından güneydoğu illerinde 
uygulanmaya konduğu belirtilen Lider Geliştirme Programına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6653) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İşler Bürosu, Profesyonel 
Değişim Programı adı altında Güneydoğu İllerinde Kadın Lider Geliştirme 
Programını uygulamaya koymuştur. Bu eğitim programı hangi protokol 
veya anlaşma gereği yapılmaktadır? 
2-Sözü edilen kuruluşun Kadın Lider Yetiştirme Programından ne 
amaçlanmaktadır? 
3-Bu program çerçevesinde görevlilerin uzmanlık alanları ve yetkileri 
nelerdir? 
4-Bu program, Başbakanlık veya herhangi bir Kamu Kurumu tarafından 
denetlenmekte midir? 
5- Bugüne kadar bu programdan kaç kişi yararlanmıştır, kaç kişi sertifika 
almıştır? 
6-Adı Gürcistan'da Kadife Devrim ve Ukrayna'daki Turuncu Devrimde 
öne çıkan Soros'un Türkiye'deki vakfı Açık Toplum Enstitüsü ile İsrafı 
Önfeme Vakfı ve Diyarbakır Valiliği tarafından ortak organize edilen 
Güneydoğu illerindeki kadınlara iş edindirme programı hangi protokol ve 
anlaşma gereği yapılmaktadır? 
7- Yukarıda bahsedilen ABD'nin kadın gelişim projesi ile George Soros'un 
Türkiye'deki vakfı Açık Toplum Enstitüsünün birbiri ile. bağlantısı var 
mıdır? 
8- Pilot bölge seçilen Diyarbakır'da Açık Toplum Enstitüsünden kredi 
almak için kaç kadın başvuruda bulunmuştur? Bu kadınlardan kaçı kredi 
alabilmiştir? 
9-Son günlerde, misyonerlik ve yabancılara toprak .sçtjşı gibi Ülke 
açısından hassas konular gündemde iken; bu tür programların hız kazanması 
bir tesadüf müdür? Bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir? 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
7/6653 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel işler Bürosu, Profesyonel 
Değişim Programı adı altında Güneydoğu illerinde Kadın Lider Geliştirme 
Programını uygulamaya koymuştur. Bu eğitim programı hangi protokol veya 
anlaşma gereği yapılmaktadır? 

CEVAP 1 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

T.C. Başbakanlık G.A.Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı, Kent Eyalet 
Üniversitesi-OHİO-ABD ve Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliği ite, GAP Bölgesinde 
Kadın Lider Yetiştirme Programı kasım 2004 tarihi içerisinde başlatılmıştır. Kadın 
Lider Yetiştirme Programının parasal kaynağı, Kent Üniversitesi'nin ABD Dışişleri 
Bakanlığına bu program için başvurması sonucunda aldığı fondan karşılanmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı'nca verilen cevaba göre; 

Bu eğitim programının temelini; GAP İdaresi ve Kent State üniversitesi (KSU-
ABD) arasında 24 Şubat 2000 tarihinde yapılan, araştırma ve eğitim başlığı altında 
girişimcilik, iş geliştirme, teknoloji transferi, coğrafi bilgi sistemi, havza yönetimi vb. 
alanlarda ortak araştırma ve eğitim programları geliştirmek, tanıtım başlığı altında 
kısa süreli çalışma tutarları, atölye çalışmaları, konferans ve eğitimler düzenlemek ve 
ortak faaliyetlere ilişkin dokümanların yayımını içeren söz konusu işbirliği Protokolü 
teşkil etmektedir. 

Bu program Harran Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, GAP İdaresi ve Kent 
State Üniversitesi işbirliği ile yürütülmüştür. 

SORU 2 : 

Sözü edilen kuruluşun Kadın Lider Yetiştirme Programından ne 
amaçlanmaktadır? 

CEVAP 2 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Programın amacı; Türkiye'nin bölgesel kalkınmaya yönelik çabalarını yerel 
düzeyde demokratik ve katılımcı bir biçimde gerçekleştirmesi yönünde Kadın Lider 
Yetiştirilmesi konusunda bir model yaratmaktır. 
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Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı'nca verilen cevaba göre; 

Programın amacı; kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmek, 
liderlik rollerini geliştirmek, Türkiye'deki başarılı uygulamaları teşvik etmek, 
uluslararası alanda kurumsal diyalog ve işbirliği ağlarını oluşturmak ve karşılıklı 
deneyim paylaşımında bulunmaktadır. 

SORU 3: 

Bu program çerçevesinde görevlilerin uzmanlık alanları ve yetkileri 
nelerdir? 

CEVAP 3: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verileri cevaba göre; 

GAP Bölgesinde kadın konusunda çalışan sivil toplum örgütleri, ÇATOM ve 
üniversite temsilcilerinden 12 kişi GAP idaresince belirlenmiş olup, seçilen kişiler 29 
Ocak-9 Şubat 2005 tarihleri arasında ABD'nin Ohio Eyaletinde, yönetişim, kadın 
iletişim ağları, işbirliği becerileri, kültürler arası iletişim, toplumda değişim ve bu 
değişimden toplumun nasıl etkileneceği konularında eğitim almışlardır. 

Bu programı yürütmek amacıyla belirlenen ve eğitim alan 12 kişi ve Kent 
Üniversitesinden 4 denetmen, Mardin ve Şanlıurfa'da düzenlenen programın ikinci 
basamağında görev almışlardır. 

Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı'nca verilen cevaba göre; 

Bu programa katılanlar, kadın konukları ve eğitim programlarında çalışan 
sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) saha 
sorumluları, yetişkin okur-yazar eğitimcisi, öğretmen ve akademisyen vb. uzmanlık 
alanlarına sahip GAP İdaresi, Valilik, Belediye, Üniversite, ÇATOM ve Sivil Toplum 
Örgütü mensubu görevlilerdir. 

SORU4: 

Bu program Başbakanlık veya herhangi bir kamu kurumu tarafından 
denetlenmekte midir? 
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CEVAP 4 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bu program, Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 
denetlenmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
idaresi Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

GAP Idaresi'nce yapılan uluslararası protokol ve işbirlikleri Dışişleri 
Bakanlığfnın bilgi ve görüşü dahilinde gerçekleşmekte olup, bahse konu protokol ve 
sonrasındaki program süreci hakkında da Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilmiştir. 

GAP İdaresi 24.06.1983 tarih ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca iktisadi-mali-idari-hukuki ve teknik yönden sürekli olarak Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. 

SORU 5: 

Bu güne kadar bu programdan kaç kişi yararlanmıştır, kaç kişi sertifika 
almıştır? 

CEVAP 5: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Şanlıurfa ve Mardin'de bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütlerinden seçilen 50 kişi söz konusu programa katılarak sertifika almışlardır. 

Ayrıca, 23 kişi ABD'nin Ohio Eyaletinde bu program için 10 günlük eğitim 
almışlardır. 

Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

Bu güne kadar bu program dahilinde (62) kişi eğitime katılmış ve sertifika 
almıştır. 

SORU 6: 

Adı Gürcistan'da "Kadife Devrim" ve Ukrayna'daki "Turuncu devrim" de 
öne çıkan Soros'un Türkiye'deki vakfı Açık Toplum Enstitüsü ile İsrafı Önleme 
Vakfı ve Diyarbakır Valiliği tarafından ortak organize edilen, Güneydoğu 
illerindeki kadınlara iş edindirme programı hangi protokol ve anlaşma gereği 
yapılmaktadır? 
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CEVAP 6 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Yoksulluğu Azaltma ve Mikro Kredi Projesi Greemen Trust (Bangladeş) ve 
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında imzalanan ve Diyarbakır Valiliği tarafından, 
sosyal devlet ilkesi gereğince, yoksullukla mücadele kapsamında değerlendirilerek 
aktif olarak desteklenen bir protokolle 11 Haziran 2003 tarihinde başlatılmıştır. 
Grameen Turust'un toplam 900.000 dolar dağıtarak geri dönüşümünü sağlayacağı 
projenin, 3 yıl sonunda tamamen yerel aktörlere devredilmesi öngörülmüştür. 
Soros'un Açık Toplum Vakfı ise, söz konusu projeye toplam 300.000 dolar katkıda 
bulunacak olup, 200.000 doların aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca merkezi İstanbul'da bulunan, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
tarafından oluşturulan Kadın Fonu'nun kaynağının % 50'si de Açık Toplum Enstitüsü 
tarafından sağlanmıştır. Kadın Fonu kadın sivil toplum kuruluşlarının çeşitli 
alanlardaki projelerini desteklemektedir. Bu kapsamda şu ana dek 16 proje 
desteklenmiş olup, Diyarbakır'da yürütülen proje kapsamında, Dicle üniversitesi 
öğrencisi genç kızlara, KAGİDER üyesi şirketlerde staj imkanı sağlanmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
idaresi Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

Söz konusu programın GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı ile ilgisi 
bulunmamaktadır. 

SORU 7 : 

Yukarıda bahsedilen ABD'nin kadın gelişim projesi ile George Soros'un 
Açık Toplum Enstitüsünün birbiriyle bağlantısı var mıdır? 

CEVAP 7: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

T.C.Başbakanlık G.A.Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kent Eyalet 
Üniversitesi-OHİO-ABD ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile başlatılan, GAP 
Bölgesinde Kadın Lider Yetiştirme Programı ile Açık Toplum Enstitüsü'nün birbiriyle 
bağlantısı bulunmamaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
idaresi Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

iki programın birbiriyle bağlantısı bulunmamaktadır. 
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SORU 8: 

Pilot bölge seçilen Diyarbakır'da Açık Toplum Enstitüsünden kredi almak 
için kaç kadın başvuruda bulunmuştur? Bu kadınlardan kaçı kredi alabilmiştir? 

CEVAP 8 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Projeye toplam 412 grupta 2026 kadın üye olmuş ve 9 Temmuz 2005 tarihi 
itibariyle toplam "1.461.398.00 YTL kredi almıştır. Bu güne kadar dağıtılan kredi 
miktarından geri dönen tutar yaklaşık 869.860.25 YTL'dir. Bu paralar da yeni üye 
yoksul kadınlara kredi olarak verilmektedir. Kredilerde geri dönme oranı % 99.75'tir. 

Konuya ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı'nca verilen cevaba göre; 

Bu soruyla GAP Idaresi'nin ilgisi bulunmamaktadır. 

SORU 9 : 

Son günlerde misyonerlik ve yabancılara toprak satışı gibi ülke açısından 
hassas konular gündemde iken, bu tür programların hız kazanması bir tesadüf 
müdür? Bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir? 

CEVAP 9 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Açık Toplum Enstitüsünün, 2004 yılı Türkiye etkinlikleri kapsamında, bazı 
üniversite, sendika, meslek kuruluşu ve değişik alanlarda faaliyet gösteren dernek ve 
vakıfların çeşitli konulardaki projelerinin desteklendiği görülmektedir. Ancak, bu ve 
benzeri programların, yabancılara toprak satışı ve misyonerlik faaliyetleriyle 
bağlantısı olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir. 

Saygılarımla. 

metÇUBUKÇU 
Devret Bakanı 
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78.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili 
yabancı ülkelerde alınan kararlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6657) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 

Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ER'ASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile ilgili olarak hangi Devletler yetkili 
organlarında karar almışlardır? Kararların tarihlerini ve metinlerini açıklar 
mısınız? 

2 - Kararların alınma sürecinde ve sonrasında, somut nitelikte herhangi bir 
diplomatik girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmuş ise, bu girişimlerin 
kapsam ve sonuçlan neler olmuştur? 

3 - Bu konuda Türkiye'nin gösterdiği performansı yeterli buluyor musunuz? 
Bundan sonraki eylem palanınız nelerdir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcılığı 

11 TEMMUZ 2005 
Sayı : 407.11/2005/GİGY/271845 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ilgi: 14.06.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-11860 sayılı yazıları 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan'ın 7/6657 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GUL 
Dışişleri Bakant ve 

Başbakan Yardımcısı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1) Sözde Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili olarak hangi devletler yetkili organlarında karar 
almışlardır? Kararların tarihlerini ve metinlerini açıklarmısınız? 

2) Kararların alınma sürecinde ve sonrasında, somut nitelikte herhangi bir diplomatik 
girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmuş ise, bu girişimlerin kapsamı ve sonucu ne 
olmuştur? 

3) Bu konuda Türkiye'nin gösterdiği performansı yeterli buluyor musunuz? Bundan sonraki 
eylem planınız nedir? 

YANITLAR: 

Arjantin, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lübnan, 
Rusya Federasyonu, Slovakya, Uruguay, Yunanistan, Polonya ve Kıbrıs Rum Yönetimi 
parlamentolarında sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar ve açıklamalar kabul edilmiştir. 
Sözkonusu karar ve açıklamalann kabul edildiği tarihler ile özet metinlerini içeren bir not 
Ekte sunulmuştur. 

Sözde Ermeni soykırımının tanınmasını sağlamak amacıyla ulusal ve yerel 
parlamentolann gündemine getirilen karar taşanlarının kabulünü önlemek amacıyla 
Bakanlığımızca ve ilgili dış temsilciliklerimizce her düzeyde yoğun diplomatik girişimler 
yapılmaktadır. Bu bağlamda genel olarak aşağıdaki girişim ve faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 

- Tüm Büyükelçiliklerimiz ve diğer diplomatik temsilciliklerimiz Ermeni soykınmı 
iddialarına karşı akredite bulunduktan ülkelerdeki faaliyetleri yakından takip etmeleri 
ve bu yönde bir gelişmeden haberdar oldukları takdirde önlemesi için resen girişimde 
bulunmaları hususunda talimatlandırılmışlardır. 

- Böyle bir gelişme bilgimize ulaştığı zaman ilgili ülkenin Ankara'daki Büyükelçisi 
Bakanlığa davet edilerek bu girişimin doğuracağı sakıncalar anlatılmaktadır. 

- Kararın gündeme geldiği parlamentonun önemine göre Sayın TBMM Başkanı, Sayın 
Başbakan, Sayın Bakan veya TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Dostluk Grupları 
Başkanları tarafından karşıtlarına mektup gönderilmektedir. Konunun aciliyet 
arzetmesi halinde Sayın Başbakanımız veya Bakanımız muhatapları ile telefon 
görüşmeleri de gerçekleştirebilmektedirler. 

- İlgili ülkedeki Büyükelçimiz, mümkün olduğu kadar çok sayıda siyasi şahsiyetle 
görüşerek, böyle bir kararın kabulünün yaratabileceği sakıncaları muhataplarının 
dikkatine getirmektedir. 
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- Türk işadamları, muhataplarından konuya ilişkin görüşlerimizi ülkelerindeki siyasi 
şahsiyetlere iletmelerini istemektedir. 

Bütün çabalarımıza karşı parlamentolarında sözde Ermeni iddialarına ilişkin açıklama veya 
kararların kabul edildiği ülkelere karşı ise aşağıdaki çerçevede tepki gösterilmektedir: 

- Bakanlığımızca bir açıklama yayınlanarak karara karşı tepkimiz ortaya konmakta ve 
bu tür girişimlerin ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlara dikkat çekilmektedir. 

- İlgili ülkenin Büyükelçisi Bakanlığa davet edilerek karardan duyduğumuz 
hoşnutsuzluk bildirilmektedir. 

- Kararın niteliğine göre Saym TBMM Başkam, Sayın Başbakan, Sayın Bakan veya 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Dostluk Grupları Başkanları karşıtlarına 
mektup göndererek karardan duyduğumuz rahatsızlığı bildirmektedirler. 

- İlgili ülke ile ikili ilişkilerimiz gözden geçirilerek bazı üst düzey ziyaretler 
ertelenmekte, iptal edilmekte veya çeşitli konularda yapılması planlanan bazı ortak 
faaliyetler iptal edilmektedir. Duruma göre, başka yaptırımlar da sözkonusu 
olabilmektedir. 

Bakanlığımız ve dış temsilciliklerimizce Ermeni meselesi hakkındaki gerçeklerin 
anlaşılması amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Ermeni iddialarını çürüten çok 
sayıda yayın hazırlanarak, dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yurtdışındaki siyasi karar 
mercilerine, parlamento üyelerine, akademisyenlere, gazetecilere, üniversitelere, 
kütüphanelere, diğer ilgili kişi ve kurumlara iletilmektedir. Uzman ve uluslararası saygınlığa 
sahip yerli ve yabancı akademisyenler tarafından konuya ilişkin olarak yazılan kitap ve 
makaleler de ilgili çevrelere dağıtılmaktadır. Ermenilerinin faaliyetlerinin yoğun olduğu 
ülkelerde Bakanlığımızca yerli ve yabancı bilim adamlanmn katılımıyla seminer ve 
konferanslar düzenlenerek gerek bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza gerek bu ülkelerin 
kamuoylarına görüşlerimiz anlatılmaya çalışılmaktadır. 

Karşılaştığımız propaganda malzemeleri ve değişen söylemler gerek Bakanlığımızca 
gerek ilgili diğer resmi ve gayri resmi kurumlarca yakından izlenmekte, değerlendirilmekte, 
strateji ve uygulamada gerekli ayarlamalar yapılmaktadır. Bu tür çalışmaların ülkemiz 
çapında daha iyi koordinasyonuna yönelik çalışmalar keza Bakanlığımızca başlatılmıştır. 
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Haziran 2005 

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM KONUSUNDA MUHTELİF ÜLKELER TARAFINDAN 
KABUL EDİLEN KARAR VE AÇIKLAMALAR 

(ÜLKE B A Z I N D A ) 

ALMANYA 

- Federal Almanya Parlamentosu 16 Haziran 2005 tarihinde Ermeni iddialarına ilişkin olarak 
Parlamentoda temsil edilen partilerin ortak sunucu olduğu bir tasarıyı kabul etmiştir. 

"Federal Parlamento, Federal Hükümet'ten, 

- Türkler ve Ermeniler arasında barışma ve tarihi suçun affedilmesi/özür dilenmesi (Verzeihen) suretiyle 
anlaşmaya varılmasının sağlanması için yardımcı olmasını, 
- Türkiye Parlamentosu, Hükümeti ve toplumunun Ermeni halkına karşı tarihte ve günümüzde oynadıkları 
rolü kayıtsız şartsız ele almaları için çaba sarf etmesini, 
- Türk ve Ermeni bilim adamlarının yanısıra uluslararası uzmanların da katılacağı bir tarihçiler 
komisyonu kurulmasını desteklemesini, 
- Konu hakkında sadece Osmanlı İmparatorluğu belgelerinin değil, aynı zamanda Almanya'nın 
Türkiye'ye de iletmiş olduğu Federal Dışişleri Bakanlığı arşiv belgelerinin de kamuoyuna açılması için 
çaba sarf etmesini, 
- İstanbul'da yapılması planlanan fakat devlet baskısı nedeniyle ertelenen konferansın gerçekleştirilmesi 
için çaba sarf etmesini, 
- Özellikle Ermenilerin kaderi konusunda olmak üzere Türkiye'de düşünce özgürlüğünün sağlanması için 
çaba sarf etmesini, 
- Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olmasını 
talep eder." 

ARJANTİN 

• Arjantin Senatosu tarafından 5 Mayıs 1993 tarihinde, soykırımı insanlığa karşı suç ilan eden ve 
soykınm kurbanlanyla dayamşma ve aynca Arjantin Hükümetini Yukan Karabağ halkına yardıma 
çağıran bir karar kabul edilmiştir. 

(..declares Us complete solidarity with the Armenian community, which was the victim of the 
firsî genocide of the 20th century, in commemorating önce again the anniversary of a erime 
against humanity that was to culminate with the death of1,500,000 Armenians at the hands of the 
Turkish govemment between the years 1915 and 1917) 

- Arjantin Senatosu'nun 22 Nisan 1998 tarihinde kabul ettiği Açıklama. 

(Soylarımın her şeklini kınar... 
Osmanlı İmparatorluğu makamlarınca uygulanan Ermeni jenosidinin 83. 

yıldönümünde Ermeni halkıyla olan dayanışmasını belirtir...) 
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- Arjantin Senatosu tarafından 20 Ağustos 2003 tarihinde kabul edilen Açıklama. 

(Açıklama metninin ilk maddesinde, "Türk Devleti tarafından 1915 ve 1923 yılları arasında 1.5 
milyon Ermeniye karşı işlenen soykırımın 88.yıldönümünün üzüntüyle anıldığı" ifade edilmekte, ikinci 
maddede "belli bir etnik gruba, belli bir dine, ırka veya millete işlenen her türlü soykırıma karşı çıkıldığı 
ve halen yargıdan bağışık durumda olan -insanlık suçu- olarak kınandığı", üçüncü maddede ise "insan 
haklarının evrenselliğinin banş ve halkların bir arada yaşamasının garantisi olduğu, insanlık suçlarının 
zaman aşımına tabi tutulmaması prensibine karşın cezasız kalmasının ihtilaflara barışçı çözüm 
bulunmasını engellediği" bildirilmektedir) 

-Arjantin Senatosu tarafından 14 Nisan 2004 tarihinde kabul edilen Açıklama. 

(Ulusal Senato, 24 Nisan 2004 katliamın yeni bir yıldönümü münasebetiyle, Türkiye Devleti tarafından 
Ermeni halkına karşı işlenen suçlan şiddetle kınadığını beyan eder. Ayrıca, bu olaya maruz kalan 
sözkonusu halka hürmet ve dayanışma hislerini sunar) 

-Arjantin Senatosu tarafından 20 Nisan 2005 tarihinde kabul edilen Açıklama. 

Sözkonusu açıklamada, Türkiye tarafından 1915-1923 yılları arasında Ermeni halkına karşı 
gerçekleştirilen "soykırımın" mağdurlarının aileleri ile dayanışma içinde olunduğu ve sözde soykırımın 
90. yıl dönüm vesilesiyle Arjantin'deki Ermeni toplumunun Nisan ayında düzenleyeceği anma 
faaliyetlerinin desteklendiği belirtilmektedir. 

B E L Ç İ K A 

-Belçika Senatosu'nun 26 Mart 1998 tarihli oturumunda kabul edilen "1915 yılında Türkiye'deki 
Ermenilere yapılan soykırım" başlıklı Karar. 

(Türk hükümetini, son Osmanlı Hükümetinin 1915'de yaptığı soykırımı kabul etmeye davet 
eder.) 

FRANSA 

-Fransa Senatosunda 8 Kasım 2000 tarihinde "Acil Görüşme" yöntemi ile gündeme getirilen ve 40'a 
karşı 164 oyla kabul edilen yasa tasansı. Sözkonusu tasan, 18 Ocak 2001 tarihinde Millet Meclisi'nde 
yapdan oylamada oturuma katlan 50 kadar miletvekilinin oybirliğiyle kabul edilmiş ve 29 Ocak 2001 
tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

(Fransa 1915 yılında Ermenilere karşı soykırım uygulandığını alenen kabul eder) 

HOLLANDA 

-Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 21 Aralık 2004 tarihinde yapılan oturumunda, çeşitli siyasi parti 
temsilcileri tarafından sunulan ve Hükümeti Türkiye ile yürütülecek kültürel ve siyasi diyalog 
çerçevesinde ülkemizin "Ermeni Soykırımını" tanıması konusunu sürekli gündeme getirmesini talep eden 
bir önerge kabul edilmiştir . 
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İ S V E Ç 

-İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonunca hazırlanan ve Parlamentonun 29 Mart 2000 tarihli 
oturumunda kabul edilen Türkiye ile ilgili bölümünde sözde Ermeni soykırımına da yer verilen 
İnsan Haklan Raporu. 

İSVİÇRE 

-isviçre Federal Parlamentosunun Ulusal Meclis kanadı 16 Aralık 2003 tarihinde sözde Ermeni 
soykırımını tanıyan bir önergeyi (postulat) kabul etmiştir. 

Sözkonusu kararda, Ulusal Meclis'in 191S Ermeni soykırımını tanıdığı belirtilerek Federal 
Hükümetin keyfiyeti olağan diplomatik yollardan Türkiye'ye iletmesi istenmektedir. 

İTALYA 

-İtalya Parlamentosunda 17 Kasım 2000 tarihinde kabul edilen Karar. (AP'nin İS Kasım 2000 tarihli 
kararına atıfta bulunmaktadır.) 

K A N A D A 

-Kanada Parlamentosu Avam Kamarasının 23 Nisan 1996 tarihli Karan. 

(... 24 Nisan 1915'de, 1,5 milyon insanın hayatına malalan Ermeni trajedisinin 81. yıldönümü 
vesilesiyle, ... her yılın 20-27 Nisan haftasını bir halkın diğer bir halka karşı uyguladığı insanlık dışı 
davranışı anma haftası olarak kabul eder) 

-Kanada Parlamentosu'nun Senato kanadında 13 Haziran 2002 tarihinde "Ermeni Soykınmımn 
Tanınması ve Anılması" başlıklı bir önerge kabul edilmiştir. 

(That this House calls upon the Government of Canada: 

a) to recognıze the genocide of the Annenians and condemn any attempt to deny or distort a historic truth 
as being anything less man genocide, a erime aginsthumanity, and 
b) to designate April 24 th of every year hereafter throughout Canada as a day of rememberence of the 1.5 
million Armenians who fell vietim to the first genocide of the tvventieth century) 

-Kanada Federal Parlamentosu Avam Kamarasının 21 Nisan 2004 tarihinde kabul ettiği Karar. 

(That this House acknowledge the Armenian genocide of 19İS and condemn this act as a erime against 
humanity) 

K I B R I S RUM Y Ö N E T İ M İ 

-29 Nisan 1982 tarihinde Kıbns Rum Yönetimi Parlamentosu tarafından kabul edilen Karar. 

(...genocide of the Armenian people which was started in 1915 in an organized manner by the 
then Turkish regime...) 

LÜBNAN 

- Lübnan Parlamentosu'nun 3 Nisan 1997 tarihli Karan. 

(24 Nisan, kolonyalısı kuvvetin Ermeni halkına karşı uyguladığı jenosidleri anma günü olup...) 

-Lübnan Parlamentosu tarafından 11 Mayıs 2000 tarihinde Enneni milletvekillerince sunulan ve 
sözde Ermeni soykınmımn tanınmasını ve kınanmasını talep eden bir tavsiye karan kabul edilmiştir. 
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POLONYA 

-Polonya Meclisi'nde 19 Nisan 2005 günü Ermeni iddiaları konusunda bir karar kabul edilmiştir. 
Sözkonusu kararda, "Türkiye'deki Ermenilere karşı Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan "soykırımın" 
kurbanlarının Parlamento tarafından saygıyla anıldığı" belirtilmiş ve "kurbanların anılarını canlı tutmak 
ve bu suçu kınamanın manevi bir borç olduğu" ifadesine yer verilmiştir. 

RUSYA F E D E R A S Y O N U 

-RF Federal Konseyi Devlet Duması'nın 14 Nisan 1995'de kabul ettiği Bildiri 

(.. 1915-1922 yıllarmdaErmenilerin yok edilmesini organize edenleri kınamakta, Ermeni halkına 
üzüntüsünü bildirmekte .ve 24 Nisan tarihim Soylarım Kurbanlarını Anma Günü olarak 
değerlendirmektedir.) 

• RF Federal Konseyi Devlet Duması tarafından 22 Nisan 2005 tarihinde sözde Ermeni soykırımı 
konusunda bir açıklama kabul edilmiştir. 

(Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması, 20. yüzyılın en feci ve gaddar olaylanndan biri olan 
Ermeni soykırımının başlangıcının 90. yıldönümüyle ilgili olarak kardeş Ermeni halkına derin 
üzüntülerini ifade eder. Devlet Duması milletvekilleri, Ermeni halkının soykırımını bütünüyle kınayarak, 
Ermeni soykırımının başlangıcının tüm dünya tarafından anılması gerektiğini düşünmektedirler.") 

SLOVAKYA 

-Slovakya Ulusal Meclisi, 30 Kasım 2004 tarihinde "Slovakya Ulusal Meclisi, 1915 yılında Osmanlılar 
tarafından girişilen Ermeni soykırımını tanır ve bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu kabul 
eder" şeklinde bir bildiri kabul etmiştir. 

URUGUAY 

-20 Nisan 1965 tarihinde Uruguay Parlamentosunda kabul edilen 24 Nisan 1965 gününü "Ermeni 
Şehitlerini anma günü" ilan eden yasa. 

(..Declares the following 24th ofApril "Day of Remembrance for the Armenian Martyrs", in 
honor of the members of that nationality slain in 1915." 

- Uruguay Senatosu'nda 18 Mart 2000 tarihinde onaylanan ve "24 Nisan'ı 1915'de katledilenlerin 
anısına Ermeni şehitleri anma günü" olarak ilan yasa tasarısı 1 Kasım 2000'de Temsilciler 
Meclisi'nde görüşülmeye başlanmıştır. Sözkonusu tasarının görüşmeleri 10 Mart 2004 tarihinde 
tamamlanmış ve 3187 sayı ile Temsilciler Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

-Urugay Temsilciler Meclisi tarafından 3 Mayıs 2005 tarihinde Ermeni iddiaları konusunda bir bildiri 
kabul edilmiştir. Sözkonusu bildiride, sözde ermeni soykırımının yıldönümü olan 24 Nisan'in BM 
tarafından "her türlü soykırımın ifşa edilmesi ve reddedilmesi günü" olarak ilan edilmesi ve bu amaçla 
Uruguay Dışişleri Bakanlığı'nın BM nezdinde girişimde bulunması talep edilmektedir. 

Y U N A N İ S T A N 

-Yunanistan Parlamantosu'nun 25 Nisan 1996 tarihinde kabul ettiği Kanun. 

(24 Nisan tarihini Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan eder.) 
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79.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, THY'nin 2003 yılında dağıttığı PAS biletlerine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6660) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı̂ YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Oû.< 0fe.<2oo5" | 

Mehmet SEVİGEN 
İstanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda, Türk Hava Yollarının 2003 
yılı dönemi görüşüldüğünde Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nün 80.000 (seksen 
bin) kişiye PAS bilet verdiği gündeme getirilmiştir. Bu konu ile kamu oyu son derece 
meşgul edilmiş ve devlet zarara uğratılmıştır. 

1- PAS biletlerin bu kadar çok sayıda dağıtılmasının Bakanlığınıza ve Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne getirdiği yük ne kadardır ve yasalara uygun 
mudur? 

2- PAS biletleri IATA kurallarına göre mi verilmiştir? Verildiyse kaç kişiye 
verilmiştir? Bu kişiler kimlerdir? 

3- Promosyon bilet kimlere verilmiştir? Verilme gerekçesi nedir? 

4- Kişisel olarak verilen biletler kimlere, niçin verilmiştir? 

5- PAS biletlerden personelede verilmiş midir? Verildiyse hangi kriterler baz 
alınmıştır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

İ 4 TEMMUZ 2005 
SAYI : B. 11.0.APK. 0.10.01.610-01/- \OSS ' *-<§ 5 / ^ 
KONU : İstanbul Milletvekili 

Sayın Mehmet SEVÎGEN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 14.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11860 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet SEVİGEN'in 7/6660-11813 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1 Cevap formu( 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET SEVİGEN'İN ' 
7/6660-11813 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda, Türk Hava Yollarının' 
2003 yılı dönemi görüşüldüğünde Türk Hava Yollan Genel Müdürlüğü'nün 
80.000 (seksenbin) kişiye PAS bilet verdiği gündeme getirilmiştir. Bu konu ile 
kamu oyu son derce meşgul edilmiş ve devlet zarara uğratılmıştır. 

SORU 1- PAS biletlerin bu kadar çok sayıda dağıtılmasının Bakanlığınıza 
ve Türk Hava Yollan Genel Müdürlüğü'ne getirdiği yük ne kadardır ve yasalara 
uygun mudur? 

SORU 2- PAS biletleri IATA kurallanna göre mi verilmiştir? Verildiyse 
kaç kişiye verilmiştir? Bu kişiler kimlerdir? 

SORU 3-Promosyon bilet kimlere verilmiştir? Verilme gerekçesi nedir? 
SORU 4- Kişisel olarak verilen biletler kimlere, niçin verilmiştir? 
SORU 5-PAS biletlerden personele de verilmiş midir? Verildiyse hangi 

kriterler baz alınmıştır? 

CEVAP: 

Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşu iken özelleştirilmek üzere 22.08.1990 
tarih ve 90/822 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'na bağlanan Türk Hava Yollan A.O.Genel Müdürlüğü.bağhlık 
yönünden Bakanlığımızla bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Türk Hava Yollan A.O. personeli, görevleri dışında; iç hat seferlerinde 
uçakta boş koltuk olması halinde ve pas biletin KDV ile diğer vergileri şahıslar 
tarafından ödenmesi şartıyla seyahat edebilmektedirler. Uçak koltuğunun boş 
kalması nedeniyle oluşacak kamu zaran yerine, pas biletin vergileri seyahat 
edecek şahıslar tarafından ödenmesiyle kamuya yarar sağlanmaktadır. Pas bilet 
uygulaması yapılmaması halinde, uçak koltuğunun boş kalmasından dolayı bir 
zarar oluşmaktadır. Pas bilet uygulaması ile THY A.O. 2003 ve 2004 yıllan 
verilerine göre 315.736.071.411 TL gelir elde etmiş, bunun yanında 
484.283.332.873 TL'si KDV olmak üzere 1.659.561.724.125 TL vergi tahsil 
etmiştir. 

THY A.O.'nın Pas bilet uygulaması; IATA Resolution 788 kapsamında, 
IATA'nın uluslararası normlarına uygun olarak hazırlanmış "THY A.O. Pas 
YönetmeliklerF'ne göre yapılmakta olup, 2003 yılında toplam 88 bin ve 2004 
yılında da 90 bin pas bilet verilmiştir. 

Ücretsiz pas biletleri, 2003 yılında; 8.400 adedi Grup satışları, 2.300 adedi 
Hac ve Umre bilet satışları nedeniyle acentalara, 4.200 adedi Ortaklığın imaj ve 
reklam faaliyetlerine yönelik olarak ticari iş ilişkileri ve kurumsal ilişkiler 
çerçevesinde kullandınlmıştır. 

2004 yılında ise; 8.300 adedi Grup satışlan, 3.600 adedi Hac ve Umre bilet 
satışları ^^ep^fe^^acentalara , 3.900 adedi Ortaklığın imaj ve reklam 
faaliyetlerine yönelik, felarak ticari iş ilişkileri ve kurumsal ilişkiler çerçevesinde 
kullandırilmıştirr ,,: \ı 
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THY A.O., üyesi olduğu IATA kuralları ve teamüller gereği, kendi 
personeline olduğu gibi IATA üyesi yabancı havayolları personeline de pas bilet 
vermektedir. Aynı şekilde, IATA üyesi yabancı havayollarının da THY 
personeline pas bilet kullandırma uygulaması devam etmektedir. 

2003 yılında, 71.500 adet ücretsiz bilet; uçuş ekibi ve THY'nın personeli 
ile IATA kuralları gereği yabancı havayollarının personeline görev ve seyahat 
amaçlı verilmiştir. Bunlardan 26 bin adedi THY'nin personeli ve ailesinin 
kullandığı biletlerdir. 

2004 yılında ise, 72.800 adet ücretsiz bilet; uçuş ekibi ve THY'nın 
personeli ile IATA kuralları gereği yabancı havayollarının personeline görev ve 
seyahat amaçlı verilmiştir. Bunlardan 29 bin adedi THY'nın personeli ve 
ailesinin kullandığı biletlerdir. 

Ayrıca, THY personeli, Yabancı Havayolları personeli, acente, grup 
satışları, imaj ve reklama yönelik ticari iş ilişkileri ve kurumsal ilişkiler 
çerçevesinde verilen pas biletlerin dışında, divert/iptal gibi dyrûlrî^da^yolcu 
mağduriyetini önlemek için verilen pas bilet uygulaması da mevcuttur." 
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80.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 2003 yılında Diyarbakır'da düşen THY 
uçağına, 

Diyarbakır'a yeni bir havaalanı yapılıp yapılmayacağına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası verilen tazminatlara, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili rapora, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili rapora, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrasında ödenen tazminatlar arasındaki 

farka, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası ödenen tazminat miktarlarına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasının raporunda yer alan yolcu sayısına, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası havaalanlarında yapılan 

düzenlemelere, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçuş ekiplerine verilen 

eğitime, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası THY'nin kaptan olma ve ekip 

oluşturma düzenlemelerine, 
2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası alınan tedbirlere, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6662, 6663, 6664, 6665, 

6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

' Mesut DEĞER ^ f 
Diyarbakır Milletvekili 

Türk Hava Yollarının bütün uçuş ekiplerine TK-634 sefer sayılı uçuşun 
kaza tahkikatında 
( 8.ocak.2003 Diyarbakır da düşen uçak sonrası) öğrenilen bilgileri 
kullanarak, işletme prosedürlerinde belirtilen hususlar ile yaklaşma ve iniş 
öncesi uyulması gereken limit ve kurallara riayetin önemini tekrar 
hatırlatılması ve uygulamaların sağlanması için., 

1. Ne gibi önlem alınması tavsiye edilmektedi? 
2 Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

8 ocak 2003 tarihinde Diyarbakır da düşen uçak için uçuş ekibi tarafından 
2800 ft irtifada MDA ya gelinmesine ve yaklaşma ışıkları veya pistin 
görûlememesine rağmen inişte ısrarcı davranılması ve kötü hava koşulları 
nazara alınması kuralı çerçevesinde uçak kazasından ders alınarak 
yapılması gereken... 

1. Türk Hava Yollarının kaptan olma ve ekip oluşturma ve planlama 
standartlarını yeniden gözden geçirilmekte midir? 
Bu konuda ne gibi önlemler alınmaktadır? 

2. THY ' nın özelikle askeri pilot olarak kullanılan RAPCON 
hizmetlerini kullanmış 
Olan uçuş ekiplerine başta olmak üzere bütün uçuş ekiplerine ICAO 
onayı olmayan sistemlerin kullanılmaması hakkımiâ eğitimler 
verilmekte midir? 

3. THY ve diğer uçakları kullanımı l.ocak.2005 tarihinde zorunlu hale 
gelecek olan arazi duyarlılığı (Terrain Awareness) ve uyarı sistemi 
(TAWS) ile teçhiz edilmiş midir? Edilmemiş ise neden? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

{ Mesut DEGEJK v / 
Diyarbakır Milletvekili 

8 ocak 2003 tarihinde Diyarbakır da düşen uçak için uçuş ekibi tarafından 
2800 ft irtifada MDA ya gelinmesine ve yaklaşma ışıkları veya pistin 
görülememesine rağmen inişte ısrarcı davranılması ve kötü hava koşulları 
nazara alınması kuralı çerçevesinde uçak kazasından ders alınarak 
yapılması gereken... 

1. Türk Hava Yollarının tüm uçuş ekiplerine yaklaşma ve iniş 
kazalarını (ALAR) azaltmak üzere eğitimler verilmekte midir? 
Veriliyorsa ne gibi eğitim çalışmaları verilmektedir? 

2. Emniyet irtifasının altına inen hava aracı konusunda uyarıda 
bulunma kabiliyetine sahip olan Minimum emniyet irtifası uyarısı 
(MSAW) sistemi ile hava alanlarımız donatılmış midin?» '. 

3. Meterolojik durumlardaki ani değişikliklerin anında uçuş ekiplerine 
ulaştırılabilmesini temin en tarifeli uçuş yapılan hava alanlarında 
RVR değerinin ölçülmesinin sağlanması, ATIŞ hizmetinin kurulması 
ve faal olarak bulundurulması gerekmektedir. Türkiye de bunlar 
gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmemiş ise neden? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

8 ocak 2003 tarihinde Diyarbakır da düşen uçak için uçuş ekibi tarafından 
2800 ft irtifada MDA ya gelinmesine ve yaklaşma ışıkları veya pistin 
görülememesine rağmen inişte ısrarcı davranılması ve kötü hava koşulları 
nazara alınması kuralı çerçevesinde uçak kazasından ders alınarak 
yapılması gereken... 

1. Hava alanlarında pistler ile pist yaklaşma ve kalkış bölgelerine yakın 
yerlerde yapılacak periyodik rasatlar güncelleşmesi yapılmakta 
mıdır? Kötü hava koşullarında değişiklik yapma zamanlarının 
tahmin zamanlarından farklı olarak yapılmakta mıdır? 

2. SHGM tarafından, ICAO onayı bulunmayan RAPCON hizmetinin 
sivil havacılık faaliyetleri sırasında kullanılmaması kuralına uyulup-
uyulmadığı? 

3. Onaylanmış yaklaşma usulleri tarafından belirlenen limit ve usullerin 
hassas bir şekilde uygulanmasında daha titiz davranılması için uçuş 
ekiplerine ne gibi önlemler alınması için tavsiyelerde 
bulunmaktasınız? Bu yönde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

4. SHGM tarafından sivil hava trafiğine hizmet veren askeri hava 
alanlarında görevli hava trafik kontrolörlerinin ICAO Annex ve 1 
ilgili mevzuatta belirtilen teknik ve sağlık standartlarına uygun 
lisanslandırılması sağlanmış mıdır? Sağlanmamış ise ne gibi 
düzenlemeler yapılmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER1 

Diyarbakır Milletvekili 

8.ocak.2003 tarihinde THY 634 sefer sayılı uçak Diyarbakır da düşmüştü. 
Bakanlığınıza II 5265 sayılı ve 21.3.2005 tarihli soru önergeme verilen 
ll.nisan.2005 tarihli cevapta, Uçakta vefat eden 70 yolcudan 10' un 
yabancı, 60'ının Türk vatandaşı olduğu cevabi yazıdan anlaşılmaktadır? 

1. Diyarbakır' da düşen uçakta 80 yolcu bulunmakta ve 5 yolcu yaralı 
kurtulmuş ve 75 yolcu vefat etmiştir. 
Bakanlığınız 10 yolcu ( 5'inin yaralı 5'inin vefat etmesi) neden 
raporunuzda yer almamıştır? Raporunuzda neden eksik rakam 
verilmektedir? 
10 yolcu ne oldu? Uçakta yoklar mıydı? Uçakta yok gibi işlem mi 
yapıldı? 

2. Gerçek rakamın 75 ölü, 5 yaralı ve toplam 80 kişi olduğu ve 
Bakanlığınızın verdiği cevapta 70 rakamı ile ifade etmesini nasıl 
yorumlamaktasınız? Bakanlığınızın sorumluluğu nedir? 

3. Uçakta yaralı kurtulan 5 kişiye maddi-manevi tazminat olarak ne 
kadar ödenmiştir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

1 Mesut DEĞERİ 
Diyarbakır Milletvekili 

8,ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Ve uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 
yolcu) 75'i ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

1. Olay tarihinde Ölen ve yaralı ai/le'lere ilk anda 21.000 ABD doları 
ödenmiş midir? 

2. Ölen kişilerin, kimlikleri, yaşı, meslek grubu, statüleri ve vasıfları 
ilgili vs ne gibi evraklar istenmiştir? 

3. Bu tür evrakların talep edilmesindeki gaye nedir? Tazminatların 
hesaplanmasında ölçümü alınmıştır? 

4. Uçakta bulunan ve vefat eden 2 kaptan ve 3 hostesin yakınlarına 
maddi-manevi tazminat ödenmiş midir? Ödenen tazminat miktarı 
nedir? 

460-
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

8.ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Ve uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 
yolcu) 75'i ölüve5*i yaralı kurtulmuştur. 

1. Uçakta ölen kişilerden "vasıflı " olanların aile sine ödenen tazminat 
ile "vasıfsız" olan kişiye ödenen tazminat arasındaki fark nedir? 
Böyle bir ayırıma yani vasıflı ve vasıfsız ayırıma neden gidilmiştir? 

2. İlk etapta ödenen 21.000 dolar ve sonra THY tarafından ödenecek 
tazminat miktarların hesaplanmasında "vasıfsız" kişiye ödenecek 
miktarın 21.000 doların altında olduğu ve bu nedenle "fazla ödeme 
yapılmış ve bakiye 5 veya 6 milyarın geri ödenmesi" talep edilmiş 
midir? Talep edilmiş ise geri ödemeyi kabul etmeyen aile ye ne gibi 
yasal işlemler yapılmıştır? 

3. Yabancılara ödenen tazminat miktarı ile Türk vatandaşlarına ödenen 
tazminat miktarı arasında 9 kat gibi bir fark olduğıT görülmekte bu 
hesaplama 'Türk-Yabancı) hangi kıstaslara göre yapılmıştır? 

4. Raporunuzun uçak kazasından 2 yıla yakın bir süreçte geç 
açıklanmasını değerlendirir misiniz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

8.ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Ve uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 
yolcu) 75M ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

1. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının uçak kazası ile ilgili 2 yıl süreyle 
halen*davayı açmaması, Bakanlığınızın savcılık tarafından istenilen 
bilgi-belgelerin gönderilmemesinden mi kaynaklanmaktadır? 

2» Uçağın kara kutusunun açıklanmasında ve raporunuzda yer alan 
bölüm; "24.11 RC Diyarbakır Çocuk sesi geliyor... Mutabıkız." 
Kule ile uçaktaki kaptanlar arasındaki görüşmede çocuk sesinin 
gelmesinin nedeni hakkında raporunuzda açıklık yoktur neden? 
Kuleye görevlinin dışında kimsenin girmesinin yasak olduğu 
bölüme çocuk mu girmiştir? bunu nasıl açıklayacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

8.ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Ve uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 
yolcu) 75'i ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

1. Pilotların muayene tarihleri yani pilotların hava nakillerine elverişli 
olduğuna dair alman raporların süresi nedir? 1 yıllık alınan raporun 
süresi uzun değil mi? Ve pilotun aldığı rapor sonrası elverişli 
olmadığı durumu doğarsa ne gibi önlemler alınmaktadır? 

2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesinin 24.9.2002 tarihli 
pilot Alaattin YUNAK raporunda 
"muayene başlangıç tarihi 24.0.2002 
Muayenenin bitiş tarihi 24.9.2002 " 
Ancak el yazı ile yazılan bölüm incelendiğinde muayenenin bitiş 
tarihi bölümünde 2 rakamın el yazısı ile 2 rakamı 3 şekline 
getirilmiştir. Tarihler el yazısı ile yazılmış ve 2002 rakamı kalemle 
2003 olarak düzeltilmiştir.Bu da uçak kaza tarihini de kapsama 
almıştır.Bu raporda bir tahribat mıdır? Tahribat değilse* rakamların 
değiştirilmesinin nedeni nedir? 

;3. Uçağın kara kutusunun tamamı açıklandı "mı? Yoksa sâdece bir 
kısmı mı raporunuzda yer almıştır? Kara kutuda açıklanmayan 
bölüm nedir? Bunu açıklamayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

f Mesut DEĞER / 
Diyarbakır Milletvekili 

8.ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Ve uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 
yolcu) 75'i ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

1. Ödenecek tazminat için mağdurlara verilecek tazminatı almaları 
yönünde ve mahkemede dava açmamaları için THY tarafından 
manevi baskı uygulanmış mıdır? Veya belirlenen tazminatı almaları 
için herhangi bir zorlama yapılmış mıdır? 

2. Mağdur ailesine ödenecek tazminat ilk zamanlar tüm ailenin 
müracaattı aranmış sonra ailelerden herhangi birinin müracaat 
talebi üzerine ödeme yolu izlenmiş midir? İzlenmiş ise aile yakınları 
tazminatı alalım-almıyalım veya mahkemede dava açalım-açmıyalım 
tartışması aile huzurunu bozmakta olduğu görülmekle beraber bu 
yolla neden çözüme gidilmiştir? Aile huzurunu bozmadan neden 
ödemeyi gerçekleştirmediniz? 

3. Mağdur aileler den tazminat davasını kaç aile açmıştır? Davalar 
hangi süreçtedir? Karara bağlanan dava var mıdır? Varsa 
mahkemenin belirlediği tazminat miktarı nedir?; Bakanlığınızın 
ödediği tazminat ile mahkemenin belirlediği tazminat arasındaki fark 
nedir? 

4. Kesinleşen mahkeme kararı yok ise.. önümüzdeki süreçte 
mahkemelerin vereceği maddi-manevi tazminat miktarı ile THY nın 
ödemiş olduğu miktar arasındaki açık bir fark olduğunda diğer 
mağdur ailelere bu fark ödenecek mi? Hak ve nesafet kurallarına 
göre ve mahkeme kararı emsal alınarak ikinci bir ödeme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER V 
Diyarbakır Milletvekili 

8.ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Bakanlığınızın soru önergeme karşılık tarafıma gönderilen raporunda 
8.ocak.2003 tarihinde havanın sisli olduğu belirtilmiş ancak 8.ocak 2003 
tarihli Fırat ÇUKURCAYIR, Yüksel YAĞAN ve Meral ÇUKURCA YIR1 m 
hazırladığı meteorolojik analiz raporlannda "görüş mesafesi 3.5 km olarak 
kaydedilmiş, uçuculuk emniyetini azaltacak ya da risk edecek bir sis 
hadisesinin varlığı ve uçuculuk emniyetini tehdit edecek bir meteorolojik 
olayın varlığı tespit edilmemiştir. Kaza anından -yetmiş dakika sonra 
bölgede yoğun sis olayı gözlemlenmiştir" 

1. Bakanlığınızın hazırladığı rapor ile Meteorolojinin hazırladığı iki 
rapor tam çelişkilidir? Meteoroloji de hava sisli değildir denmekte 
Bakanlığınızın raporunda kötü hava koşulları denmektedir. Hangi 
raporu esasa almalıyız? Sizinkini mi? Meteorolojinin kin i mi? Bu 
iki rapor arasındaki açık bir şekilde bulunan mübayeneti nasıl 
yorumluyorsunuz? Neden? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Kullanmakta olduğumuz Diyarbakır hava alanı Askeri bir hava alanıdır. 
Diyarbakır bulunduğu haritada yer itibariyle, nüfusu, komşu illerde 
yetersiz hava alanların bulunması, ve Irakjran ve Suriye gibi ülkelere 
yakın olması, Diyarbakır hava alanının askeri uçakların sürekli hareket 
halinde olmaları,Avrupa dan ve her ilimizden sürekli olarak gerek iş, 
gerekse ticaret ve gerekside turizm açısından önemli olan kente insanlar 
gelmektedir. Diyarbakır1 a inen uçakların tümünün dolu olması da nazara 
alınırsa. 

1. Uluslararası hava trafiğine açık, modern bir hava alanının 
Diyarbakır'a yapılması programınızda var mıdır? Yeni bir hava 
alanını yapmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman temel atmayı 
düşünüyorsunuz? 

2. Yeni bir hava alanının yapılmasını düşünmüyorsanız Neden? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005 

Mesut DEĞERİ 
Diyarbakır Milletvekili 

8.ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Ve uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 
yolcu) 75M ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

l.THY 634 sayılı RJ.100 tipi Konya uçağın Diyarbakır hava alanında 
düşmesinin nedeni nedir? Gerçek nedenini açıklar mısınız? Sorumluluk ve 
kusur kimdedir? Gizli kalması gereken bir bölüm var ise gizlilik kuralına 
sığınır mısınız.? 
2. Diyarbakır hava alanında 34 pistinde ILS sistemi mevcut değildir? 
Neden? Sis aydınlatıcı cihazlar bugüne kadar hava falanına neden 
yapmadınız? Yapmayı düşünüyor musunuz? 
3. Diyarbakır pistinin 16 pistinde yaklaşmalar için ışıklandırma mevcut 
mıdır? Değilse neden? 34 pisti yaklaşmalar için Calvert Systems ÇATİ 
(900 M) ışıklandırma sistemine sahiptir. Tüm Pist CAT 1 900 M) ile neden 
ışıklandırma sistemine sahip değildir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.U.0.APK.0.10.01.610-01/-./«fö^-2^5 r |o 
KONU :Diyarbakır Milletvekili 

Sayın Mesut DEGER'in 
yazılı soru önergeleri (7/6662, 6663,6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 

6669,6670, 6671, 6672, 6673, 6674) 

21 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 14.06.2005 tarihle A.01.0.GNS.0.10.00.02-11860 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEGER'in ekli listede yer alan yazılı soru 
önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
13 Adet Cevap formu, ekleri ve liste 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6662-11832 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Türk Hava Yollarının bütün uçuş ekiplerine THY 634 sefer sayılı uçuşun kaza 
tahkikatında (08.ocak.2003 Diyarbakır da düşen uçak sonrası) öğrenilen bilgileri 
kullanarak, işletme prosedürlerinde belirtilen hususlar ile yaklaşma ve iniş öncesi 
uyulması gereken limit ve kurallara riayetin önemini tekrar hatırlatılması ve 
uygulamalarm sağlanması için, 

SORU 1- Ne gibi önlem alınması tavsiye edilmektedir? 
SORU 2- Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP: 

Kaza raporunda vurgulanan öneriler doğrultusunda; THY A.O. tarafından pilot 
ve uçuşla ilgili diğer personele ders ve seminerler düzenlenmiştir. 

THY A.O.'nca 2004 yılı Mayıs ayında başlatılan ve bütün pilotların 50'şer 
kişilik gruplar halinde katıldığı seminerlerle yenileme eğitimi yapılmıştır. 

Düzenlenen toplantı ve brifinglerde, THY Ortaklık kuralları ile OM(İşletme 
Manueli) usulleri ayrıntılı olarak gözden geçirilmiş, yaklaşma ve pas geçme 
brifinglerinin önemi anlatılmış, pas geçme kararının tümüyle pilota ait olduğu ve 
bunun da her zaman uçuş emniyeti yönünde alınması gerektiği özellikle 
vurgulanmıştır. Seminerde, yaklaşmaya devam kararının verilmesini sağlayacak 
görsel referanslar açık bir şekilde irdelenmiş, DA(Decision 
Altitude)/MDA(Minimum Decision Altitude)(Karar İrtifası)'in altında görsel 
referanslann yitirilmesi durumunda anında pas geçme karan verilmesinin önemi bir 
kez daha hatırlatılmıştır. 

THY A.O.'ca gerçekleştirilen ders ve seminerlerde; kurallara uymanın 
sağlanması konusunda uyarı yapılarak, bilinçli SOP (Standart Operation 
Procedures)(Standart Harekat Planı) dışı uygulamaların görüldüğü anda işletme 
yönetimine bildirilmesinin uçuculann görevi olduğu, kasıtsızca yapılan SOP 
ihlallerinin ise yapan pilot tarafından Gizli Gönüllü Rapor Sistemine bildirilmesinin, 
emniyeti artına ve ilgilinin göreceği zararı azaltıcı etkisi olacağı özellikle 
vurgulanmıştır. 

Ayrıca, Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı tarafından Şubat-2005 
itibariyle uygulamaya konulan "Flight Data Monitoring" sürecinin, SOP dışı 
uygulamalarm saptanarak istatistik bazda değerler|dinjrnekx suretiyle, uygulamanm 
etkinleştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6663-11833 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

i 

8 ocak 2003 tarihinde Diyarbakır da düşen uçak için uçuş ekibi tarafından 2800 
ft irtifada MDA ya gelinmesine ve yaklaşma ışıkları veya pistin görülememesine 
rağmen inişte ısrarcı davranılması ve kötü hava koşullan nazara alınması kuralı 
çerçevesinde uçak kazasından ders alınarak yapılması gereken... 

SORU 1- Türk Hava Yollarının kaptan olma ve ekip oluşturma ve planlama 
standartlarını yeniden gözden geçirilmekte midir? Bu konuda ne gibi önlemler 
alınmaktadır? 

CEVAP 1- THY A.O. kokpit ekibi oluşturma esasları, mevcut yasal 
düzenlemelerin çok ilerisinde, uçuş emniyetini birincil amaç güder biçimde 
düzenlenmiştir. Ancak THY A.O. prosedürlerini sürekli geliştiren bir şirkettir. Bu 
anlamda kaptanlığa terfi süreci; THY A.O.'nın "Türk Hava Yolları A.O. Kaptan ve 
Sorumlu Kaptan Pilotluğa Terfi Yönetmeliği" ile Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'nün SHT 61-103 no.lu talimatını kısıtlayıcı hükümleri göz önüne alınarak 
gerçekleştirilmekte, bunlara ek olarak tüm kaynaklar kullanılarak adayın bütün 
özellikleri saptanmakta ve teknik yeterliliğin yanı sıra özellikle CRM yeterliliği de 
göz önünde bulundurulmaktadır. 

8 Ocak 2003 tarihinde Diyarbakır'da yaşanan müessif kazada, kaptan olma, 
ekip oluşturma veya planlamaya ilişkin herhangi bir yetersizlik ya da uygunsuzluğun 
rol oynamadığı raporun genelinden anlaşılmaktadır. Müessif olaydaki ekibin 
deneyimleri; uluslararası standartlara uygun biçimde olup, tip deneyimi görece düşük 
bir kaptanın yanında tip deneyimi oldukça yüksek olan ikinci pilot biçiminde teşkil 
edilmek suretiyle kokpit deneyimi belli bir seviyenin üzerinde tutulmuştur. Ayrıca 
kazanın, uçak tipine ilişkin bilgi veya deneyim eksikliğinden kaynaklandığına dair bir 
bulgu da mevcut değildir. 

Öte yandan, THY A.O. kokpit ekibi oluşturma esaslarının değiştirilmesi için 
bir neden olmamakla birlikte, süreç içinde daha da iyileştirilmesi yönündeki araştırma 
ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 2- THY'nın özellikle askeri pilot olarak kullanılan RAPCON 
hizmetlerini kullanmış olan uçuş ekiplerine başta olmak üzere uçuş ekiplerine ICAO 
onayı olmayan sistemlerin kullanılmaması hakkında eğitimler verilmekte midir? 

CEVAP 2- RAPCON hizmeti, askeri radar tarafından verilen bir yaklaşma 
ve/veya iniş (GCA) hizmeti olup, ICAO onaylı olmaması nedeniyle sivil trafikler 
tarafından kullanılması da uygun değildir. Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasında, 
uçuş ekibi tarafından her iki hizmet de alınmamış, tümüyle ICAO onaylı olan 
VORDME 34 aletli yaklaşması uygulanmıştır. Diyarbakır meydanının askeri 
meydan olması ve burada Hava Trafik Kontrol Ünitesinin adının yerel yetkililerce 
RAPCON olarak benjmşetflpeşi nedeniyle, Türkiye AIP' sinde yayınlanmış olan 
VORDME yaklaşması uygmâninasına karşılık sehven RAPCON alçalması 
uygulanmış gibi algilanmıştır. 
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THY A.O., pilotlarına verdiği temel ve yenileme eğitimlerinde ICAO onaylı 
olmayan sistemlerin kullanılmaması konusunda özel önem vermekte, kontrol ve 
denetlemelerde bu hususa dikkat etmektedir. Konuyla ilgili olarak OM Part A. Sayfa 
8.1.19 paragraf 8.1.3.2.2'de Non Precision Landing Minima bölümünde LLZ, SRA, 
VOR, VOR/DME, NDB, VDF yaklaşmaları için temel minimumlar verilmiş, SOP 
sayfa 3.12-10 paragraf 3.12.4.l'de non ILS yaklaşmalar RNAV, GPS, VOR, NDB, 
LLZ biçiminde sıralanmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen raporda yer alan tavsiye 
doğrultusunda RAPCON hizmetinin kullanılmamasına ilişkin açık bir ifadenin 
OM'de yer alması için THY A.O. tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

THY A.O. tarafından uygulanan planlama esasları, Bakanlığımızca son 
yayınlanan SHT 6A-50 esaslan doğrultusunda, emniyeti artırıcı yönde bazı kısıtlan 
da içerir biçimde uygulanmakta olup, bu yöndeki ortaklık yönetmeliğinin revizyon 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

SORU 3- THY ve diğer uçakları kullanımı 1 ocak 2005 tarihinde zorunlu hale 
gelecek olan arazi duyarlılığı (Terrain Awareness) ve uyarı sistemi (TAWS) ile teçhiz 
edilmiş midir? Edilmemiş ise neden? 

CEVAP 3- Avrupa Hava Sahası için Ocak-2005 tarihinden itibaren zorunlu 
olan TAWS sistemi, THY A.O.'nın envanterinde bulunan uçaklara 2003 yılından 
itibaren takılmaya başlanmıştır. THY A.O.'nın envanterinde mevcut bütün B737-400, 
B737-800, A319/20/21 ve A340 uçaklarında EGPWS sistemi mevcut ve çalışır 
vaziyettedir. A310uçaklarına sistemin takılması işlemi 01.06.2005 tarihi itibariyle 
tamamlanmıştır. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6664-11834 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI( 

8 ocak 2003 tarihinde Diyarbakır da düşen uçak için uçuş ekibi tarafından 28Ö0 
ft irtifada MDA ya gelinmesine ve yaklaşma ışıklan veya pistin görülememesine 
rağmen inişte ısrarcı davranılması ve kötü hava koşulları nazara alınması kuralı 
çerçevesinde uçak kazasından ders alınarak yapılması gereken... 

SORU 1-Türk Hava Yollarının tüm uçuş ekiplerine yaklaşma ve iniş kazalannı 
(ALAR) azaltmak üzere eğitimler verilmekte midir? Veriliyorsa ne gibi eğitim 
çalışmaları verilmektedir? 

CEVAP 1- THY A.O. Genel Müdürlüğü tarafından 1999 yılından beri yıllık 
gerçekleştirilen yenileme (recurrent) eğitimlerinde Accident, İncident and Occurence 
Revievv adı altında dersler verilmektedir. Bu derslerde; hem THY A.O.'nın içinde 
hem de yurt dışında meydana gelen olay ve kazalar incelenerek elde edilen sonuçlar, 
olası tehditlerin giderilmesi amacıyla tüm kokpit ekipleri bilgilendirilmekte, dünya 
havacılık gündemine ait kavramsal ve pratik çalışmalar da ele alınmaktadır. 

THY A.O. Genel Müdürlüğünce bu konuda gerçekleştirilen bazı çalışmalar 
şunlardır. 

-2000-2001 döneminde CFIT kitabı bastınlıp tüm pilotlara dağıtılmıştır. 
-2001-2002 döneminde CFIT konusu ile birlikte KoreanAir 801 kazası 

irdelenmiştir. 
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-2002-2003 döneminde Flight Safety Foundation tarafından hazırlanmış olan 
ALAR konusu incelenmiştir. 

-2003-2004 döneminde CFIT çeklisti ele alınmıştır. 
Yukarıdaki konular ayrıca Emniyet Bültenleri ve periyodik Uçuş Emniyet 

Dergi'sinde de zaman zaman yer almış ve almaya da devam etmektedir. 

SORU 2- Emniyet irtifasının altına inen hava aracı konusunda uyarıda bulunma 
kabiliyetine sahip olan Minimum emniyet irtifası uyarısı (MSAW) sistemi ile hava 
alanlarımız donatılmış mıdır? 

CEVAP 2- Ülkemiz havalimanı/meydanlarına iniş ve kalkış yapan trafiklerin 
uygulamakta olduğu aletli yaklaşma, kalkış ve geliş usulleri; ICAO (Uluslararası 
Sivil Havacılık Organizasyonu) tarafından yayınlanan Doc. 8168 no'lu talimatta 
belirtilen kriterler doğrultusunda dizayn edilerek yayınlanmaktadır. Söz konusu 
dokümanda, uçaklar ile manialar arasında kullanılacak koruma paylan, uçakların 
hızlan dikkate alınarak uçuşun safhalarına göre belirlenmiş ve ilan edilmiştir. 

Minimum Emniyet îrtifası Uyarısı (MSAW), ATC (Hava Trafik Kontrol) 
sisteminin bir fonksiyonu olup, sivil hava trafiğine açık havaalanı/limanlanmızdaki 
sistemlerde, bultöj^ıamaktadır. SMART projesi kapsamında temin edilecek ATC 
sistemlerinin ihalesi "gerçekleştirilmiş olup, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, 
Dalaman ve Bodrum Havalimanlanmızda önümüzdeki yıllarda hizmete verilmesi 
planlanmaktadır. 

öte yandan MSAW fonksiyonu, aletli yada görerek iniş için, yaklaşan uçaklar 
ile tırmanma aşamasındaki uçaklarda kullanılmamaktadır. Bu nedenle, Diyarbakır 
Havaalanında meydana gelen elim kazada, MSAW sisteminin varlığı ya da yokluğu 
etken olmamıştır. 

SORU 3- Meteorolojik durumlardaki ani değişikliklerin anında uçuş ekiplerine 
ulaştırıiabilmesini teminen tarifeli uçuş yapılan hava alanlannda RVR değerinin 
ölçülmesinin sağlanması, ATIŞ hizmetinin kurulması ve faal olarak bulundurulması 
gerekmektedir. Türkiye de bunlar gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmemiş ise neden? 

CEVAP 3- Meteorolojik sistemlerin temini ve RVR ölçümünün sağlanması 
amacıyla Meterolojik Sistemlerin Temin ve Tesis yetkisi, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan bilgide, Diyarbakır Hava Meydanına RVR'ın da dahil olduğu 
AWOS sisteminin (Otomatik Hava Gözlem Sistemi) 24.02.2003 tarihinde tesis 
edilerek kabulünün yapıldığı açıklanmıştır. 

Diyarbakır Hava Meydanı, askeri meydan olması nedeniyle haberleşme ve 
hava trafik hiznTetleri askeri yetkililer tarafından verilmekte olup, ATIŞ sistemi de bu 
kapsamdadır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6665-11835 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde Diyarbakır da düşen uçak için uçuş ekibi tarafından 2800 
ft irtifada MDA ya gelinmesine ve yaklaşma ışıklan veya pistin görülememesine 
rağmen inişte ısrarcı davranılması ve kötü hava koşullan nazara alınması kuralı 
çerçevesinde uçak kazasından ders alınarak yapılması gereken... 

SORU 1- Havaalanlarında pistler ile pist yaklaşma ve kalkış bölgelerine yakın 
yerlerde yapılacak periyodik rasatlar güncelleşmesi yapılmakta mıdır? Kötü hava 
koşullannda değişiklik yapma zamanlarının tahmin zamanlanndan farklı olarak 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 1- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, havaalanlannda verilen 
meteorolojik hizmetlerin kalitesini artırmak ve insan hatasından kaynaklanabilecek 
sorunları en aza indirgemek amacıyla teknolojik yatırımlara yönelmiş olup, 2001 yılı 
Yatınm Programı çerçevesinde 10 adet Otomatik Meteorolojik Bilgi Ölçüm ve 
Raporlama Sistemi (AWOS) satın almıştır. Satın alınan sistemlerden bir adedi de 
Diyarbakır Havaalanına kurulmuş olup, 03.02.2003 tarihinde geçici kabul işlemleri 
yapılarak işletmeye alınmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
temin edilerek kurulan Otomatik Meteorolojik Bilgi Ölçüm ve Raporlama Sistemi 
(AWOS)'da üretilen anlık sensör bilgileri, Bakanlığımız ilgili kuruluşu DHMİ Genel 
Müdürlüğü tarafından SMART projesi kapsamında temin edilecek ATC sistemleri 
üzerinden yayınlanabilmesi için gerekli arayüz yazılımına sahiptir. 

Kazanın meydana geldiği 08.01.2003 tarihinde Diyarbakır Havaalanında 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü elemanlannca yapılan pist rüyeti 
ölçümünde kullanılan RVR (Transmissometre) cihazlan mevcut olmadığından, bu 
ölçümler insan gözlemine dayalı olarak yapılmıştır. 

Halen Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce; Bodrum-Milas, 
Samsun-Çarşamba, Trabzon, Bursa-Yenişehir, Adana, Ankara-Etimesgut, İstanbul-
Sabiha Gökçen, İstanbul-Atatürk, Ankara-Esenboğa, Antalya, İzmir-Adnan 
Menderes, Muğla-Dalaman, Çorlu, Isparta-Süleyman Demirel, Nevşehir-Kapadokya, 
Diyarbakır, Erzurum, Ankara-Akıncı, Konya ve Malatya-Erhaç 
Havaalanı/limanlarındaki ölçümler, Otomatik Meteorolojik Bilgi Ölçüm ve 
Raporlama Sistemi (AWOS) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılı Eylül ayından itibaren 
Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Çiğli, Merzifon, Kayseri-Erkilet, Denizli-Çardak, 
Erzincan, Kars ve Batman Havaalanlanna Otomatik Meteorolojik Bilgi Ölçüm ve 
Raporlama Sistemi (AWOS) kurularak iletmeye alınacaktır;" *" 
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SORU 2- SHGM tarafından, ICAO onayı bulunmayan RAPCON hizmetinin 
sivil havacılık faaliyetleri sırasında kullanılmaması kuralına uyulup uyulmadığı? 

CEVAP 2- Uluslararası standartlara göre oluşturulan kaza raporlarının amacı, 
kazaya sebebiyet veren nedenlerin araştırılarak benzer sebeplerle tekrarını önlemek 
ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Kaza raporunun tavsiyeler bölümünde, ICAO 
tarafından onaylı bulunmayan ve askeri hizmette kullanılan RAPCON hizmetinin 
kullanılmasının yaratacağı sakıncaların önemi bir kez daha vurgulamak amacı ile 
tavsiye niteliğinde yer verilmiş olup, RAPCON hizmetinin kullanıldığına dair bir 
ifade bulunmamaktadır. 

SORU 3- Onaylanmış yaklaşma usulleri tarafından belirlenen limit ve usullerin 
hassas bir şekilde uygulanmasında daha titiz davranılması için uçuş ekiplerine ne gibi 
önlemler alınması için tavsiyelerde bulunmaktasınız? Bu yönde ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

CEVAP 3- THY A.O.'nca 2004 yılı Mayıs ayında başlatılan ve bütün pilotların 
50'şer kişilik gruplar halinde katıldığı seminerlerle yenileme eğitimi yapılmıştır. 

Düzenlenen toplantı ve brifinglerde, THY Ortaklık kuralları ile OM usulleri 
ayrmtılı olarak gözden geçirilmiş, yaklaşma ve pas geçme usulleri ayrıntılı olarak 
gözden geçirilmiştir. Yaklaşma ve pas geçme brifinglerinin önemi anlatılmış, pas 
geçme kararının tümüyle pilota ait olduğu ve bunun da her zaman uçuş emniyeti 
yönünde alınması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Seminerde, yaklaşmaya devam 
kararının verilmesini sağlayacak görsel referanslar açık bir şekilde irdelenmiş, 
DA(Decision Altitude)/MDA(Minimum Decision Altitude)'in altında görsel 
referanslarm yitirilmesi durumunda anında pas geçme karan verilmesinin önemi bir 
kez daha hatırlatılmıştır. 

THY A.O.'ca gerçekleştirilen ders ve seminerlerde; kurallara uymanın 
sağlanması konusunda uyarı yapılarak, bilinçli SOP (Standart Operation Procedures) 
dışı uygulamaların görüldüğü anda işletme yönetimine bildirilmesinin uçuculann 
görevi olduğu, kasıtsızca yapılan SOP ihlallerinin ise yapan pilot tarafından Gizli 
Gönüllü Rapor Sistemine bildirilmesinin, emniyeti artırıcı ve ilgilinin göreceği zaran 
azaltıcı etkisi olacağı özellikle vurgulanmıştır. 

Ayrıca, Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı tarafından Şubat-2005 
itibariyle uygulamaya konulan "Flight Data MoıiiŞSîpp^ sürecinin, SOP dışı 
uygulamalann saptanarak istatistik bazda değerlendirilmek?- suretiyle, uygulamanın 
etkinleştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir 

- 4 7 4 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

SORU 4- SHGM tarafından sivil hava trafiğine hizmet veren askeri hava 
alanlarında görevli hava trafik kontrolörlerinin ICAO Annex ve 1 ilgili mevzuatta 
belirtilen teknik ve sağlık standartlarına uygun lisanslandmlması sağlanmış mıdır? 
Sağlanmamış ise ne gibi düzenlemeler yapılmaktadır? 

CEVAP 4- EUROCONTROL Teşkilatı bünyesinde yer alan SRU (Safety 
Regulation Unit-Emniyet Düzenleme Ünitesi)'ce hazırlanan ve üye Devletlere 
gönderilen ESARR 5 (Avrupa Emniyet Değerlendirme Düzenleme Gereklilikleri) 
esasları Madde-4'te belirtilen mevcut mevzuat, ICAO Annex-1 hükümleri de göz 
önünde bulundurularak Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yeniden 
değerlendirilmiştir. Söz konusu mevzuatın içeriği ESARR 5 çerçevesine göre 
genişletilmiş olup, yeni düzenlemeler doğrultusunda tüm sivil ve askeri hava trafik 
kontrolörleri için kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Konu kapsamındaki kurum ve 
kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan taslağa ilişkin ilgili 
kuruluşların görüşlen*âlınmış olup, görüşlerin değerlendirilmesinden sonra talimata 
son şekli verilecektir. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞERİN 
7/6666-11836 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde THY 634 sefer sayılı uçak Diyarbakır da düşmüştü. 
Bakanlığınıza 7/5265 sayılı ve 21.3.2005 tarihli soru önergeme verilen 11 nisan 2005 
tarihli cevapta, Uçakta vefat eden 70 yolcudan 10'un yabancı, 60'ımn Türk vatandaşı 
olduğu cevabi yazıdan anlaşılmaktadır? 

SORU 1- Diyarbakır'da düşen uçakta 80 yolcu bulunmakta ve 5 yolcu yaralı 
kurtulmuş ve 75 yolcu vefat etmiştir. Bakanlığınız 10 yolcu (5'inin yaralı 5'inin vefat 
etmesi) neden raporunuzda yer almamıştır? Raporunuzda neden eksik rakam 
verilmektedir? 10 Yolcu ne oldu? Uçakta yoklar mıydı? Uçakta yok gibi işlem mi 
yapıldı? 

SORU 2- Gerçek rakamın 75 ölü, 5 yaralı ve toplam 80 kişi olduğu ve 
Bakanlığınızın verdiği cevapta 70 rakamı ile ifade etmesini nasıl yorumlamaktasınız? 
Bakanlığınızın sorumluluğu nedir? 

SORU 3- Uçakta yaralı kurtulan 5 kişiye maddi-manevi tazminat olarak ne 
kadar ödenmiştir? 

CEVAP: 

8 Ocak 2003 tarihinde Diyarbakır'da düşen THY'a ait 634 sefer sayılı uçakta 
75 yolcu bulunmaktaydı. Yolculardan 70'i vefat etmiş, 5 yolcu yaralı olarak 
kurtulmuştur. Kazada vefat eden mürettebat sayısı 5'tir. 

Havacılık literatüründe mürettebat yolcu olarak kabul edilmemektedir. 
Kazadan yaralı olarak kurtulan 5 yolcunun her birine, vefat eden yolcu 

yakınları gibi acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve ileride hak edecekleri nihai 
tazminatlardan mahsup edilmek üzere THY A.O tarafından 21.000 ABD Doları 
ödeme yapılmıştır. Yaralı yolculara nihai sulh teklifi; uğradıkları zararı tespit 
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edebilmek yönünden ancak tedavi sona erdikten sonra mümkün olmaktadır. 5 yaralı 
yolcudan tedavisi biten 2'sine THY A.O.'ca sulh teklifi götürülmüş olup, teklifler 
kabul edilmediğinden henüz hiçbir yaralı yolcuya nihai tazminat ödemesi 
yapılmamıştır. 

Yaralı yolculardan devlet memuru olan ve tedavisini Devlet Hastahanesinde 
yaptıran Murat KARAMUTLU dışındaki 4 yaralı yolcunun 77.656.967.918 TL 
tutarındaki hastahane, muayene ve ilaç gibi bütün tedavi giderleri THY tarafından 
karşılanmıştır. 

7/5265 sayılı soru önergesine verilen cevapta; yaralı yolculardan hiç birisine 
nihai ödeme yapılmadığı ve mürettebat da yolcu sayılmadığından yalnızca vefat eden 
70 kişilik yolcu grubuna ilişkin bilgi verilmiştir. Uçaktaki kişi sayısı, sivil havacılığın 
sıkı kuralları gereği hiçbir hata kabul etmeyen resmi kayıtlarla sabit olup, bu konuda 
eksik veya hatalı bilgi verilmesi mümkün değildir. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6667-11837 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. Ve 
çakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 yolcu) 75'i ölü 
e 5'i yaralı kurtulmuştur. 

SORU 1- Olay tarihinde ölen ve yaralı aile'lere ilk anda 21.000 ABD doları 
•denmiş midir? 

CEVAP 1- 8 Ocak 2003 tarihinde Diyarbakır'da düşen THY'a ait 634 sefer 
ayılı uçakta yaralanan yolcuların kendilerine, ölen yolcu ve mürettebatın 
lirasçılarına, acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve ileride hak edecekleri nihai 
azminatlardan mahsup edilmek üzere, THY tarafından 21.000 ABD Doları tutarında 
•n ödeme yapılmıştır. 

SORU 2- Ölen kişilerin, kimlikleri, yaşı, meslek grubu, statüleri ve vasıfları 
Igili vs ne gibi evraklar istenmiştir? 

CEVAP 2- Ölen kişilerin hak sahiplerine THY A.O. tarafından yapılacak 
idemelerde kullanılmak üzere, ölen kişi ve mirasçılarına ait aktueryal bilgilerin 
aspiti amacıyla örneği ekli Ek: l(a), Ek: 1 (b) formlarındaki bilgi ve belgeler THY 
{.O. tarafından talep edilmiştir. 

SORU 3- Bu tür evrakların talep edilmesindeki gaye nedir? Tazminatların 
tesaplamasında ölçü mü alınmıştır? 

CEVAP 3- Vefat eden yolcu yakınlarına THY A.O. tarafından sulhen teklif 
dilen tazminatlar, maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki bölümden 
»luşmaktadır. 

Maddi tazminat da; "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı" ve "Bagaj 
"azminatı" olmak üzere iki tazminatın toplamından oluşmaktadır. 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Borçlar Kanunu'nun 45. maddesinden 
:aynaklanmakta olup, bunu hak eden kimselere, ölen kişiden geçen bir hak olmayıp, 
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doğrudan hak eden kişilerin şahsiyetlerinden doğan bir haktır. Destekten Yoksun 
Kalma Tazminatı, ölen kişinin (desteğin) ve düzenli olarak bakmakta veya bakma 
ihtimalinin olduğu kişilerin (destek görenlerin) yaşları, cinsiyetleri, eğitim ve gelir 
durumları, medeni halleri, sosyal güvenlik durumları gibi muhtelif kriterler göz 
önüne alınarak aktuerler tarafından hesaplandığından, bilgi fişinde yer alan bilgi ve 
belgeler bu hesaplamaya esas olmak üzere THY tarafından talep edilmiştir. 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatları, yolcu yakınlarından sağlanan bilgi ve 
belgelere istinaden bağımsız aktuer tarafından her bir hak sahibi için ayrı ayrı 
hesaplanmış olup, herkese eşiti olarak dağıtılan bir kan parası niteliğinde değildir. 

Bagaj Tazminatı ise, 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve bu Kanunun 
gönderme yaptığı Varşova Konvansiyonunda belirlenen sorumluluk limitleri 
çerçevesinde THY A.O. tarafından hak sahiplerine teklif edilmiştir. 

Manevi Tazminat olarak THY A.O. tarafından; ölen yolcuların eşlerine ve 
çocuklarının her birisine, 31.250.000.000 TL, anne ve babalarının her birine 
25.000.000.000 TL, tam kan bağı olan kardeşlerinin her birine 15.625.000.000 TL ve 
yarım kan bağı olan kardeşlerinin her birine ise 10.420.000.000 TL teklif edilmiştir. 

Müteveffa yolcuların tamamının yakınlarına teklif edilen manevi tazminat 
miktarlan eşit olup, hiçbir fark gözetilmemiştir. Teklif edilen manevi tazminat 
miktarlan, Türk Mahkemelerince benzer durumlarda hükmolunan manevi tazminat 
rakamlarının da çok üzerindedir. 

Vefat eden yolculardan Bağ-Kur üyesi olanlann yakınlanna, bu Kurum 
tarafından bağlanan gelirler ile, ölümü iş kazası olarak kabul edilenlerin ailelerine 
SSK tarafından bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerleri nedeniyle bu Kurumların 
THY'ye rücu etmeleri söz konusu olup, THY'ce hak sahiplerine ödenecek maddi 
tazminatlardan, SSK ve Bağ-Kur tarafından hak sahiplerine bağlanan gelirlerin peşin 
sermaye değerlerinin düşülmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle, gerekli 
evrakların en kısa sürede toplanabilmesi ve tazminatlann bir an önce hak sahiplerine 
ödenebilmesini sağlamak üzere, THY Hukuk Müşavirliği bizzat ilgili Sosyal 
Güvenlik Kurumlan ile temasa geçerek gereken tüm bilgi ve belgeleri tedarik 
etmiştir. 

SORU 4- Uçakta bulunan ve vefat eden 2 kaptan ve 3 hostesin yakınlarına 
maddi-manevi tazminat ödenmiş midir? Ödenen tazminat miktan nedir? 

CEVAP 4- THY tarafından; mürettebat için yaptınlan sigorta çerçevesinde, 
vefat eden Kaptan Pilotun mirasçılarına 150.000 ABD Doları, ILPilotun mirasçılarına 
100.000 ABD Dolan ve 3 kabin görevlisinin (hostesin) mirasçılarına da her görevli 
için ayrı ayrı 50.000 ABD Doları maddi ve manevi tazminat teklif edilmiştir. Bu 
teklifler bir kabin görevlisinin anne ve babası hariç, bütün mirasçılar tarafından kabul 
edilmiş ve kendilerine miras paylan oranında THY tarafından ödeme yapılmıştır. 
Sulh teklifini kabul etmeyen bir hostesin anne ve babasına ise, 21.000 ABD Dolan 
tutanndaki ön ödeme, miras paylarç^anında tahakkuk ettirilerek 10.500'er ABD 
Dolan olarak ön Ödeme yapılmıştır. 
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Ek:l (a) 

0 8 OCAK 2003 TARİHÎNDE DİYARBAKIR'DA MEYDANA GELEN UÇAK KAZASINDA 
ÖLEN YOLCULAR İLE İLGİLİ 

-BİLGİ FİŞİ-

MÜTEVEFFANIN; 
1. Adı ve Soyadı 
2. Cinsiyeti 

3. Daimi ikametgah adresi 

4. Daimi ikametgah adresinden 
farklıysa ev adresi ve telefon 
numaraları 
5. Doğum tarihi ve yeri 
6. Aile durumu (medeni hali) varsa 
eski evlilikleri, bekarsa nişanlı olup 
olmadığı, birisiyle beraber yaşayıp 
yaşamadığı da belirtilecek 
7. Tabiiyeti (varsa ikinci vatandaşlığı 
ve eski vatandaşlıkları da belirtilecek) 
8. Tahsil derecesi 

9. Mesleği ve görev pozisyonu 
(Memur ise Unvanı) 

lO.İş yerinin unvanı, adresi, telefon ve 

faks numaraları, e-posta adresi 

11. Son 3 yıla ait net ve brüt aylık 
maaşı, varsa ikramiye, prim, kira 
geliri, yatırım/finansman geliri vs 
gelirleri ile birlikte (Ücretli ise) 
12. Son 3 yıla ait net ve brüt yıllık 
geliri, varsa, kira geliri, 
yatırım/finansman geliri vs gelirleri ile 
birlikte (Ücretli değil ise) 
13. Geçmiş toplam hizmet süresi ile en 
son iş yerindeki hizmet süresi 
14. Kaza tarihinde veya daha önce 
bağlı olduğu Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Emekli Sandığı, Bağkur 
veya benzeri sosyal güvenlik 
kuruluşları ile olan ilişkisi ve sicil 
no.su 
15. Yurt dışında çalışanların, kaza 
tarihinde veya daha önce bağlı olduğu 
sosyal güvenlik kurumu hakkında 
detaylı bilgi ve sicil numarası 
16. İşsizlik sigortası alıyorsa miktarı, 
aldığı kurumun adı ve sicil no.su 
17. Varsa özel sigorta şirketleri ile 
olan ilişkisi (hayat, kaza, seyahat veya 
sağlık sigortası gibi) ve poliçe no.su 
18. Vergi Dairesi ve vergi kimlik no.su ' • • • • . . - i * ( 

'V 

Not: * Bu bilgi fişinin ilişikteki "Açıklama" ya göre doldurulması ve "Açıklama" da belirtileri 
. belgelerin bilgi fişine eklenmesi rica olunur 

* Bilgi fişleri yetmez ise fotokopi ile çoğaltılıp kullanılabilir 
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Ek:l (b) 
MÜTEVEFFANIN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALANLARIN; 
1. Adı Soyadı, müteveffaya yakınlığı 
2. Cinsiyeti 
3. Daimi ikametgah adresi 

4. Daimi ikametgah adresinden 
farkhysa ev adresi 

5. Telefon numaraları (ev) 

6. Doğum tarihi 
7. Tabiiyeti (varsa ikinci 

vatandaşlığı ve eski 
vatandaşlıkları da belirtilecek) 

8. Medeni hali 
9. Çocukları varsa sayısı ve yaşları 
10. Mesleği ve görev pozisyonu 
(memur ise unvanı) 
11. Çalışıyorsa; iş yeri ünvam, adres, 
telefon, faks numaraları, 
e-posta adresi 
12. Son 3 yıla ait net ve brüt yıllık 
(ücretli ise aylık) geliri (varsa kira, 
yatırım/finansman vs. gelirleri de 
belirtilecek) 
13. Oğrenciyse; okulunun adı, 
adresi, telefon numarası, kaçıncı 
sınıfta olduğu, okul numarası 
14. Reşit değilse; veli veya vasisinin 
adı, soyadı, adresi 
15. Müteveffanın karısı hamile ise 
beklenen doğum tarihi : 
(Hamileliği belgeleyen resmi bir 
evrak da eklenmelidir) 
16. Bağlı olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşunun (SSK, Bağ-Kur veya 
Emekli Sandığı) adı ve sosyal 
güvenlik numarası 

BİLGİYİ VERENİN; 

Adı soyadı 

Adresi 

Telefon Numarası 
FaksNumarası 
e-posta adresi 

Yolcuya yakınlığı 

i 

' - - • > 

Ek 1 (a) ve Ek 1 (b) deki bilgüerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan ederim. 
Bilgiyi verenin 

TARİH: ADI SOYADI 
İMZASI 

Not: * Bu bilgi fişinin ilişikteki "Açıklama" ya göre doldurulması ve "Açıklama"da belirtilen 
belgelerin bilgi fişine eklenmesi rica olunur 

* Bilgi fişleri yetmez ise fotokopi ile çoğaltılıp kullanılabilir. 
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AÇIKLAMA 

Bildiğiniz gibi acil ekonomik ihtiyaçları karşılamak ve nihai kanuni tazminat 
miktarından mahsup edilmek üzere müteveffa yolcu başına 21.000.- US$ tutarında olmak 
ve kanuni mirasçıları arasında eşit olarak dağıtılmak üzere üzere bir ön ödeme teklif 
edilmiş ve talep edenlere ödenmiş olup, yapılan mezkur ön ödeme nihai kanuni 
tazminattan mahsup edilecektir. 

Müteveffa yakınlarının nihai kanuni tazminat hakkının mevcudiyetinin 
belirlenebilmesi, ödenecek nihai kanuni tazminatın sıhhatli bir tarzda hesaplanması ve 
ödemelerin bir an önce yapılabilmesi için; 

1 - Müteveffanın geliri sadece ücretlerden ibaret ise; çalışmış olduğu 
müesseseden alınacak son üç yıla ait net ve brüt ücretlerini ve sair ilave ödemelerini 
gösteren tasdikli bordro örneklerinin, 

2 - Gelir Vergisi mükellefi plan bir müteveffanın yıllık geliri, ücretler dışındaki 
gelirlerden teşekkül etmekte ise; 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait tasdikli yıllık vergi 
beyannameleri ve bu beyannamelere ait tasdikli tahakkuk fişi veya tahsilat makbuzlarının 
Vergi Dairesinden tasdikli fotokopilerinin, 

3 - Müteveffanın herhangi bir ticari şirketi veya ortaklığı varsa, bu şirketlerin 
halen yürürlükteki tasdikli esas mukavelenameleri ile 2000, 2001 ye 2002 yıllarına ait ilgili 
Vergi Dairesinden tasdikli bilançolarının fotokopilerinin, 

4 - Müteveffanın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından (Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya yurtdışında çalışmakta ise mahalli 
sosyal güvenlik kurumu, işsizlik sigortası alıyorsa ilgili kurum) ve/veya özel Sigorta 
Kurumları tarafından (hayat, sağlık, kaza veya seyahat sigortası gibi) yakınlarından 
kime, ne kadar aylık tahsis edileceğini ve/veya ne miktarlarda peşin ödeme yapıldığını 
belirten belgenin ve mümkün ise tahsis edilen miktarın peşin sermaye değerine ait ilgili 
kurum yazısının, 

5 - Müteveffa yurt dışında yaşayıp da işsizlik sigortası veya sosyal güvenlik 
sigortası almakta idiyse bu hususu kanıtlayacak belgelerin Türk Konsoloslukları 
tarafından tasdik edilmiş asılları ile yeminli tercümanlarca yapılmış Türkçe tercümelerinin, 

6 - Mahkemeden alınacak ve kanuni mirasçıları gösteren Veraset İlamının 
aslının, 

7 - Müteveffaya ait eş, çocuklar, ana, baba ve kardeşlerin kaydını gösteren 
vukuatlı Aile Nüfus kaydı aslının veya tasdikli örneğinin, (ön ödeme başvurusu sırasında 
daha önce gönderilmemiş ise) 

8 - Tazminat ödenmesi ile ilgili olarak. Ortaklığımızla olan ilişkilerini vekil 
marifetiyle yürütmek isteyen müteveffa yakınlarını temsil edecek ahz-u kabza, sulh ve 
ibraya yetkili vekilin Noter'den (veya yurtdışında Türk Konsolosluklarından) tasdikli ekteki 
örneğe uygun düzenlenmiş vekaletname aslının, (Ek:2 (a)) 

9 - THY veya sair kurumlarca karşılanmamış olan cenaze masrafı ve sair 
masrafları varise, bunlara ilişkin fatura, makbuz, vesair belgelerin asıllarının, 

Bilgi fişine ilişik olarak gönderilmesi rica olunur. 

Ek: 
Vekaletname örneği 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6668-11838 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. Ve 
uçakta bulunan 80 kişiden ( 10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 yolcu) 75'i 
ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

SORU 1- Uçakta ölen kişilerden "vasıflı" olanların ailesine ödenen tazminat ile 
"vasıfsız" olan kişiye ödenen tazminat arasındaki fark nedir? Böyle bir ayırıma yani 
vasıflı ve vasıfsız ayırıma neden gidilmiştir? 

CEVAP 1- THY A.O. tarafından, ölen kişilerin yakınlarına yapılan tazminat 
tekliflerinde vasıflı veya vasıfsız gibi bir ayırıma gidilmemiş olup, manevi tazminat 
ödemelerinde herkese eşit miktarlar teklif edilmiştir. Destekten Yoksun Kalma 
Tazminatı, bağımsız bir aktuer tarafından hesaplanmış ve kazada vefat eden kişilerin 
kira, kar payı vs. gibi sermaye gelirleri dışında kalan, fikri ve bedeni çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri gelirleri ile ölen kişinin ve düzenli olarak bakmakta veya 
bakma ihtimalinin olduğu hak sahiplerinin meslekleri, yaşları, cinsiyetleri, eğitim ve 
gelir durumlan, medeni halleri, sosyal güvenlik durumları gibi muhtelif kriterler esas 
alınarak, geride kalanların bu ölüm sebebiyle mahrum kaldıkları destek miktarı tespit 
edilmiştir. Vefat eden kişilerin gelir durumlan gözetilmeksizin, herkese eşit miktarda 
destekten yoksun kalma tazminatı verilmesi hakkaniyete ve kanuni düzenlemelere 
aykınlık teşkil etmektedir. 

SORU 2- İlk etapta ödenen 21.000 dolar ve sonra THY tarafından ödenecek 
tazminat miktarlarının hesaplanmasında "vasıfsız" kişiye ödenecek miktann 21.000 
dolann altında olduğu ve bu nedenle "fazla ödeme yapılmış ve bakiye 5 veya 6 
milyarın geri ödenmesi" talep edilmiş midir? Talep edilmiş ise geri ödemeyi kabul 
etmeyen aileye ne gibi yasal işlemler yapılmıştır? 

CEVAP 2- THY A.O.'ca; ölenlerin yakınlan veya kanuni mirasçılarından 
sağlanan bilgi ve belgelere göre bağımsız aktuer tarafından hesaplanan nihai tazminat 
hesaplamalan sonucunda, 528 hak sahibinden sadece 3 tanesine teklif edilen nihai 
tazminat miktarı 21.000 ABD Doları tutanndaki ön ödemeden düşük çıkmıştır. Buna 
rağmen bu kişilerden, THY A.O.'ca fazla ödenen paralann geri verilmesi talep 
edilmediği gibi, hak sahipleri arasında birden fazla yakınını yitirenlere fazla ödenen 
tutarlar, diğer yakınlan için hak ettikleri tazminatlardan mahsup edilmesi mümkün 
iken, bu dahi yapılmayıp, diğer yaJkmla^tt^efatı nedeniyle hesaplanan tazminat, 
hiçbir kesinti yapılmadan teklif edijiniştır^ 
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SORU 3- Yabancılara ödenen tazminat miktarı ile Türk vatandaşlarına ödenen 
tazminat miktarı arasında 9 kat gibi bir fark olduğu görülmekte bu hesaplama "Türk-
Yabancı" hangi kıstaslara göre yapılmıştır? 

CEVAP 3- Tazminat miktarlarının belirlenmesinde yolcuların milliyetlerine 
göre bir ayrımcılık yapılması kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, yabancılara ödenen 
tazminat miktarı ile Türk vatandaşlarına ödenen tazminat miktarı arasında 9 kat gibi 
bir fark da söz konusu değildir. Ödeme yapılan 4 yabancı yolcunun yakınlarının 
sayısı 18 olup, ödenen tazminat miktarının 18'e bölünmesi halinde oran, l'e 9 değil, 
1 'e 2 olmaktadır. Kazada hayatını kaybeden bazı Türk yolcuların ailelerine ödenen 
tazminat miktarı, 4 yabancı yolcunun yakınlarının tamamına yapılan ödemenin 2 
katından fazla olan örnekler de mevcuttur. 

Tazminat hesabında, Türk ve yabancı yolcu ayırımı yapılması söz konusu 
değildir. 4 yabancı yolcu yakınlarının tazminat talep hakları da Türk Hukukuna tabi 
olup, yabancıların yakınlarına THY A.O.'ca teklif edilen tazminat miktarları da Türk 
Hukukuna göre ve Türk yolcuları için hesaplanan aktueryal sonuca göre yapılmıştır. 

Yabancı yolcu yakınlarına teklif edilen manevi tazminat miktarları da Türk 
yolcu yakınlarına ödenen manevi tazminat miktarlarıyla birebir aynıdır. 

SORU 4- Raporunuzun uçak kazasından 2 yıla yakın bir süreçte geç 
açıklanmasını değerlendirir misiniz? 

CEVAP 4- Uluslararası standartlara göre oluşturulan kaza raporlarının amacı, 
kazaya sebebiyet veren nedenlerin araştırılarak benzer sebeplerle tekrarını önlemek 
ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Yüksek teknolojik bilgi birikimi ve laboratuarlar 
gerektirmesi nedeniyle dışa bağımlı olarak yürütülmesi zorunlu olan çalışmaların kısa 
sürede tamamlanması her zaman mümkün olamamaktadır. Bu durum sadece 
Ülkemizle ilgili olmayıp, dünyadaki bir çok ülke de gelişmiş birkaç ülkenin 
yardımlarıyla bu faaliyeti sürdürülebilmektedir. Ayrıca, uluslararası kurallara göre 
yapılan kaza tahkikat çalışmalarının her aşamasında, uçağın imalat ve tasarımını 
yapan ülkelerin kaza tahkikat otoriteleriyle de bilgi alışverişinde bulunması ve her 
aşamada bilgilendirmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Kaza tahkikat işlemlerinde uluslararası önder durumda olan ülkelerde bile bu 
tür tahkikat çalışmalarını, teknolojik imkan, kabiliyet ve donanımlarına rağmen 
birkaç yıllık süreçte tamamlayabildikleri. bilinmektedir. Bu nedenle THY'nın 634 
sefer sayılı "Konya" uçağına ilişkin kaza tahkikat raporunun geciktirilmesi veya 
gereksiz işlem yapılması söz konusu değildir, 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEGER'İN 
7/6669-11839 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. Ve 
uçakta bulunan 80 kişiden ( 10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 yolcu) 75'i 
ölü ve 5' i yaralı kurtulmuştur. 

SORU 1- Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının uçak kazası ile ilgili 2 yıl 
süreyle halen davayı açmaması, Bakanlığınızın savcılık tarafından istenilen bilgi-
belgelerin gönderilmemesinden mi kaynaklanmaktadır? 

CEVAP 1- THY'nın 634 sefer sayılı Diyarbakır'da düşen "Konya" uçağımn 
kaza tahkikat raporunda baz alınacak bazı bilgi ve belgeler, Bakanlığımızca 
oluşturulan kaza heyeti tarafından ilgili Cumhuriyet Savcılığından temin edilmiştir. 
Belge ve bilgilere sahip Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının uçak kazası ile ilgili 
olarak dava açıp açmaması konusunda Bakanlığımızca yapılacak bir işlem 
bulunmayıp, hukuki sürece ilişkin kararlar bağımsız yargı tarafından verilmektedir. 

SORU 2- Uçağın kara kutunun açıklanmasında ve raporunuzda yer alan bölüm; 
"24.11 RC Diyarbakır Çocuk sesi geliyor..Mutabıkız." Kule ile uçaktaki kaptanlar 
arasındaki görüşmede çocuk sesinin gelmesinin nedeni raporunuzda açıklık yoktur 
neden? Kuleye görevlinin dışında kimsenin girmesinin yasak olduğu bölüme çocuk 
mu girmiştir? Bunu nasıl açıklayacaksınız? 

CEVAP 2- Kaynağı tam olarak belirlenemeyen ve çocuk sesine benzeyen ses, 
kule bandının çözümünden elde edildiği şekliyle rapora aktarılmıştır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6670-11840 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABJ, 

8 ocak 2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü, ve 
uçakta bulunan 80 kişiden ( 10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 yolcu) 75'i 
ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

SORU 1- Pilotların muayene tarihleri yani pilotların hava nakillerine elverişli 
olduğuna dair alınan raporların sresi nedir? 1 yıllık alınan raporun süresi uzun değil 
mi? Ve pilotun aldığı rapor sonrası elverişli olmadığı durumu doğarsa ne gibi 
önlemler alınmaktadır? 

CEVAP 1- Pilotların, periyodik olarak uygulanan hava nakillerine elverişlilik 
muayeneleri, ICAO Ek:l Bölüm 6 ve JAR-FCL 3'e göre yapılmakta olup, 40 yaş üstü 
pilotlara 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa, 40 yaş altı pilotlara ise yılda bir defa 
yapılmaktadır. Muayene sonuçlarının bir sureti ayrıca Bakanlığımız Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü'ne gönderilmektedir. 

Periyodik muayene sonucu hastalık nedeniyle uçuşa elverişli olmadığı tespit 
edilen pilotlara uçuş görevi verilmemektedir. Ancak pilotun tedavisi sonrasında 
tekrar yapılan uçuşa elverişlilik muayenesinde uçuşa uygun olduğu tespit edildiği 
taktirde uçuş görevi verilmektedir. Aynca, periyodik muayene dışında pilotta 
herhangi bir hastalık tespit edilmesi halinde, ilgili sağlık kuruluşunda tedavisi 
yaptırılmakta ve bu süre zarfında pilota uçuş görevi verilmemektedir. 

SORU 2- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesinin 24.9.2002 tarihli 
pilot Alaattin YUNAK raporunda "muayene başlangıç tarihi 24.02.2002, muayenenin 
bitiş tarihi 24.9.2002". Ancak el yazı ile yazılan bölüm incelendiğinde muayenenin 
bitiş tarihi bölümünde 2 rakamın el yazısı ile 2 rakamı 3 şekline getirilmiştir. Tarihler 
el yazısı ile yazılmış ve 2002 rakamı kalemle 2003 olarak düzeltilmiştir. Bu da uçak 
kaza tarihini de kapsama almıştır. Bu raporda bir tahribat mıdır? Tahribat değilse 
rakamların değiştirilmesinin nedeni nedir? 

CEVAP 2- Pilot Alaattin YUNAK 22.06.1968 ve pilot İsmail Altuğ ULUSU 
17.11.1969 doğumlu olup, 40 yaşın altında olmaları nedeniyle yılda bir kez periyodik 
muayeneye tabi tutulmuşlardır. 

Fotokopisi ekli Pilot Alaattin YUNAK'a ait Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hastahanesi'nce gerçekleştirilen son periyodik muayeneye ait "muayene formu"nda 
muayene tarihi 24.09.2002 olarak yazılı tarihte herhangi bir tahribat olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca muayene geçerlilik tarihi, adı geçen müteveffa pilot için bir yıl 
olup, muayene bitiş tarihinin 24.09.2003 olması da uygundur. 

SORU 3- Uçağın kara kutusunun tamamı açıklandı mı? Yoksa sadece bir kısmı 
mı raporunuzda yer almıştır. Kara kutuda açıklanmayan bölüm nedir? Bunu 
açıklamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3- Kara kutu olarak adlandırılan Dijital Uçuş Veri Kayıt Cihazı 
(DFDR) ile Kokpit Ses Kayıt Cihazı (CVR)'de kayıtlı verilerin tamamı çözümlenerek 
rapora yansıtılmış olup, açıklanmayan bir husus bulunmamaktadır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6671-11841 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. Ve 
uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 yolcu) 75'i 
ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

SORU 1- Ödenecek tazminat için mağdurlara verilecek tazminatı almaları 
yönünde ve mahkemede dava açmamaları için THY tarafından manevi baskı 
uygulanmış mıdır? Veya belirlenen tazminatı almaları için herhangi bir zorlama 
yapılmış mıdır? 

CEVAP 1- THY A.O.; mahkemeler nezdinde bilirkişilik yapan bağımsız bir 
aktuer tarafından yapılan hesaplamaları esas alarak oluşturduğu sulh tekliflerini yazılı 
olarak hak sahiplerine ulaştırmış olup, teklifi kabul etmeleri veya mahkemede dava 
açmamaları için manevi bir baskı veya herhangi bir zorlama yapması söz konusu 
değildir. 

SORU 2- Mağdur ailesine ödenecek tazminat ilk zamanlar tüm ailenin 
müracaatı aranmış sonra ailelerden herhangi birinin müracaat talebi üzerine ödeme 
yolu izlenmiş midir? İzlenmiş ise aile yakınları tazminatı alalım-almıyalım veya 
mahkemede dava açalım-açmıyalım tartışması aile huzurunu bozmakta olduğu 
görülmekle beraber bu yolla neden çözüme gidilmiştir? Aile huzurunu bozmadan 
neden ödemeyi gerçekleştirmediniz? 

CEVAP 2- Vefat eden yolcu yakınlarına THY A.O. tarafından yapılan sulh 
teklifinde; söz konusu teklifin bütün aile bireyleri tarafından kabul edilmesi halinde 
geçerli olacağı koşulu konulmuştur. Bu koşulun amacı, bütün aile bireylerinin irtibat 
bilgilerinin THY'da mevcut olmamasından dolayı, sulh teklifinin bütün hak sahibi 
aile bireylerine ulaşmasını ve tazminat miktarı konusunda, ileride aile bireyleri 
arasında doğabilecek ihtilaflann önlenmesini temin etmek amacıyla ortak bir karar 
almalarını sağlamaktır. Ancak bazı aile bireyleri arasında mutabakat 
sağlanamadığından, sulh teklifini kabul eden hak sahiplerinin daha fazla mağdur 
edilmemesi için bu koşul THY tarafından kaldırılmıştır. 

SORU 3- Mağdur ailelerden tazminat davasmı kaç aile açmıştır? Davalar hangi 
süreçtedir? Karara bağlanan dava var mıdır? Varsa mahkemenin belirlediği tazminat 
miktarı nedir? Bakanlığınızın ödediği tazminat ile mahkemenin belirlediği tazminat 
arasındaki fark nedir? 

CEVAP 3- Vefat eden 8 yolcunun yakınları ile 2 mürettebatın yakınları 
tarafından, Türk Mahkemeleri nezdinde Türk Hava Yollan A.O. aleyhine tazminat 
davası açılmıştır. Davalann 9 adedi, delillerin toplanması aşamasındadır. Bir davada, 
uçağı kiralayan yurt dışındaki şirket de davalı olarak gösterildiğinden henüz taraf 
teşkili aşamasındadır. Karara bağlanmış dava bulunmamaktadır. THY A.O.'na karşı 
Fransa'da dşt StîlyoTcBnun 161 yakını, 5 yaralı yolcu ve 20 yakını ile vefat eden bir 
mürettebaUh yakını'-^tarafından dava açılmış olup, bu dava da taraf teşkili 
aşamasındadır. 
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Sonuçlanıp karara bağlanan dava bulunmadığından, mahkeme kâl'aVı'rfâ ' 
istinaden herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. 

öte yandan THY A.O. özelleştirme kapsamında olup, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu tazminatlar Bakanlığımız 
tarafından ödenmeyip, THY nam ve hesabına sigortacı/reasürörler tarafından 
ödenmektedir. 

SORU 4- Kesinleşen mahkeme kararı yok ise, önümüzdeki süreçte 
mahkemelerin vereceği maddi-manevi tazminat miktarı ile THY'nin ödemiş olduğu 
miktar arasındaki açık bir fark olduğunda diğer mağdur ailelere bu fark ödenecek mi? 
Hak ve nesafet kurallarına göre ve mahkeme karan emsal alınarak ikinci bir ödeme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4- THY A.O.'ca sulh teklifleri oluşturulurken; destekten yoksun 
kalma tazminatının hesaplanmasında mahkemelerin uyguladığı yöntem uygulanmış 
ve hesaplamalar da, mahkemeler nezdinde bilirkişilik yapan bağımsız bir aktuer'e 
yaptırılmıştır. 

THY A.O.'ca belirlenen Manevi tazminat miktarları ise, mahkemelerin benzer 
durumlarda hükmettikleri tazminatların çok üstünde belirlenmiştir. Mahkemelerin 
hükmedecekleri tazminatlar ile THY'ce teklif edilen tazminat miktarları arasında açık 
fark olması beklenmemekle birlikte fark doğması halinde, sulh teklifini kabul edip 
ibraname imzalamak suretiyle tazminatlannı alan ailelere ikinci bir ödeme yapılması 
söz konusu değildir. Ayrıca, sulh teklifini kabul eden hak sahipleri bu seçimlerini hür 
iradeleriyle yapmış olup, uzun bir dava süreci yaşamadan bir an evvel tazminatlanna 
kavuşmuş olduklanndan böyle bir ödeme yapılmaması..hakkaniyete aykırılık teşkil 
etmeyecektir. Esasen sulh anlaşmalarının ruhu da budur. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞERİN 
7/6672-11842 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. 
Bakanlığınızın soru önergeme karşılık tarafıma gönderilen raporunda 8 ocak 2003 
tarihinde havanın sisli olduğu belirtilmiş ancak 8 ocak 2003 tarihli Fırat 
ÇUKURÇAYIR, Yüksel YAĞAN ve Meral ÇUKURÇAYIR'ın hazırladığı 
meteorolojik analiz raporlarında "görüş mesafesi 3.5 km olarak kaydedilmiş, 
uçuculuk emniyetini azaltacak ya da risk edecek bir sis hadisesinin varlığı ve 
uçuculuk emniyetini tehdit edecek bir meteorolojik olayın varlığı tespit edilmemiştir. 
Kaza anından yetmiş dakika sonra bölgede yoğun sis olayı gözlemlenmiştir" 

SORU - Bakanlığınızın hazırladığı rapor ile Meteorolojinin hazırladığı iki 
rapor tam çelişkilidir? Meteoroloji de hava sisli değildir denmekte, Bakanlığınızın 
raporunda kötü hava koşullan denmektedir. Hangi raporu esasa almalıyız? Sizinkini 
mi? Meteorolojininkini mi? Bu iki rapor arasındaki açık bir şekilde bulunan 
mübayeneti nasıl yorumluyorsunuz? Neden? 
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CEVAP: Meteorolojinin, 08 Ocak 2003 tarihli saat 19.50'deki raporuna göre; 

Rüzgar "0", Genel Görüş 3500 m., 34 pist başı görüşü giderek düşmektedir. 
4000 ft. Ve 10.000 ft.'te parçalı az bulut mevcut olup, sıcaklık 5 santigrat/derece, işba 
3 santigrat/derece'dir. (17.50Z, 00000, 3500, R34/3500D, BR, FEW 040, SCT 100, 
05/03, 1021, NOSIG) olup, bu değerler dikkate alınmıştırT >• . 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6673-11843 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kullanmakta olduğumuz Diyarbakır havaalanı Askeri bir havaalanıdır. 
Diyarbakır bulunduğu haritada yer itibariyle, nüfusu, komşu illerde yetersiz 
havaalanlann bulunması ve Irak, İran ve Suriye gibi ülkelere yakın olması, 
Diyarbakır havaalanının askeri uçakların sürekli hareket halinde olmaları, 
Avrupa'dan ve her ilimizden sürekli olarak gerek iş, gerekse ticaret ve gerekse de 
turizm açısından önemli olan kente insanlar gelmektedir. Diyarbakır'a inen uçakların 
tümünün dolu olması da nazara alınırsa. 

SORU 1- Uluslararası hava trafiğine açık, modern bir hava alanının 
Diyarbakır'a yapılması için programınızda var mıdır? Yeni bir havaalanını yapmayı 
düşünüyor musunuz? Ne zaman temel atmayı düşünüyorsunuz? 

SORU 2- Yeni bir havaalanının yapılmasını düşünmüyorsanız Neden? 

CEVAP: 

Diyarbakır havaalanı, askeri amaçlarla tesis edilmiş olmasına rağmen, yapılan 
protokoller çerçevesinde 1952 yılından itibaren sivil amaçlı uçuşlara da açılmıştır. 
Havaalanının sivil amaçlarla kullanımını sağlamak üzere, sivil üst yapı tesisleri ile 
seyrüsefer güvenliğine yönelik VOR, DME ve NDB gibi cihazlar da tesis edilmiştir. 
50 yıldır sivil hava ulaşımına açık olan Diyarbakır havaalanına; terminal binasınm 
aks ilavesi ile tevsii, apron tevsii, otopark genişletilmesi, apron aydınlatılması, tesisat 
galerisi yapımı, güç merkezi ve çevre tel örgüsü gibi ilave tesisler yapılarak hizmete 
verilmiştir. Ayrıca 2006 yılında ILS sistemi temin ve tesisi yönündeki çalışmalara da 
başlanmıştır. Bu donanıma göre Diyarbakır Havaalanı, tesis edilmiş seyrüsefer 
cihazlarına göre belirlenen uçuş kriterleri yönünden güvenli bir havaalanıdır. 
Tamamlanan ilave yatırımlarla, uçak ve yolcuya daha modern seviyede hizmet 
verilmesi sağlanmıştır. 

Diyarbakır Havaalanındaki mevcut tesis ve sistemlerin yüksek kullanım 
standartları ile ekonomik değerleri göz önünde tutulduğunda söz konusu havaalanının 
atıl değer olarak terk edilmesi israf olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu'nun 30.11.1998 tarih ve 437 sayılı Kararına 
istinaden alınan Bakanlar Kurulu'nun 11.12.1998 tarih ve 12/89 sayılı Kararı'yla 
"Yeni havaalanları yapmak yerine, mevcut havaalanlarının fiziki ve alt yapılarının 
uluslararası havacılık standartlarına kavuşturulması" kararlaştırılmıştır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
7/6674-11844 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

8 ocak 2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. Ve 
uçakta bulunan 80 kişiden ( 10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 yolcu) 75'i 
ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur. 

SORU 1- THY 634 sayılı RJ.100 tipi Konya uçağının Diyarbakır havaalanında 
düşmesinin nedeni nedir? Gerçek nedenini açıklar mısınız? Sorumluluk ve kusur 
kimdedir? Gizli kalması gereken bir bölüm var ise gizlilik kuralına sığınır mısınız? 

CEVAP 1- 08 Ocak 2003 tarihinde TK-634 sefer sayısı ile tarifeli İstanbul-
Diyarbakır seferi sırasında Diyarbakır Askeri Havaalanına inişi sırasında düşen Türk 
Hava Yolları A.O.'na ait TC-THG tescil işaretli E3241 Seri no.lu BAe-146 (RJ-100) 
tipi uçağın kaza tahkikat raporunun tamamlandığına dair ilam, 25 Ekim 2004 tarih ve 
25624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, aynı tarihte bir basın bülteniyle bu 
duyuru ve Raporun bir özeti günlük gazetelere de aktarılmıştır. Kaza ile ilgili bulgu 
ve tespitlerin tamamı, tarafınıza da gönderilmiş bulunan söz konusu Raporda yer 
almış olup, gizli kalan herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

SORU 2- Diyarbakır havaalanında 34 pistinde ILS sistemi mevcut değildir 
Neden? Sis aydınlatıcı cihazlar bugüne kadar havaalanına neden yapmadınız? 
Yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2- Diyarbakır Havaalanına DHMİ tarafından ILS sisteminin kurulması 
için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan müracaata, Glide Slope 15 metre anten 
yüksekliğinin mani teşkil edeceği gerekçesiyle olumsuz görüş belirtilmiştir. 

Ancak Genel Kurmay Başkanlığınca, havaalanında tesis edilmiş seyrüsefer 
cihazlarına herhangi bir olumsuz etkinin bulunmaması ve yeni nesil antenlerin 
kullanılması kaydıyla ILS sisteminin kurulmasına izin verilmesi üzerine, Diyarbakır 
Havaalanına ILS sistemi kurulması işi DHMİ Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılı 
Yatırım Programına alınmış olup, yılı içinde gerçekleştirilecektir. 

SORU 3- Diyarbakır pistinin 16 pistinde yaklaşmalar için ışıklandırma mevcut 
mıdır? Değilse neden? 34 pisti yaklaşmalar için Calvert Systems ÇATİ (900M) 
ışıklandırma sistemine sahiptir. Tüm Pist CAT 1 (900M) ile neden ışıklandırma 
sistemine sahip değildir? 

CEVAP 3- Bilindiği üzere Diyarbakır Havaalanı askeri havaalanı olup, kule de 
dahil olmak üzere bütün hava tarafı tesisleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
işletilmektedir. Bu çerçevede pist ve pist kapsamındaki sistemler de Hava 
Kuvvetlerine aittir. Söz konusu yaklaşma ışıkları da anılan Komutanlıkça tesis 
edilmiştir. Ancak, pistin aktif kullanılan tarafında 900 metre yaklaşma ışığı mevcut 
olup, diğer pist başı ise nadiren kullanılmaktadır. Bu nedenle, havaalanının pist 
yaklaşma ışıklarının mevcut durum itibariyle yeterli olduğu düşünülmektedir. 
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81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kütahya-Çavdarhisar Belediyesinin 
düzenleyeceği VII. Kültür ve Turizm Festivaline Bakanlığın katkısına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6675) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırlan içerisinde bulunan AİZANOİ antik kenti, Zeus 
Tapınağı, dünyanın ilk tarihi borsa binası, anfitiyatro ve hamamların içinde bulunduğu 
tarihi zenginliklere sahip bu bölgenin iç ve dış turizmde adının duyurulması 
aşamasında neler yapılmaktadır? 

2. Bu bölgenin tanıtımının sağlanması amacıyla Çavdarhisar belediyesinin düzenlemeyi 
planladığı VII. Kültür ve Turizm Festivaline Bakanlığınızın katkısı hangi yönde 
olacaktır? 

3. Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi Belediyesi tarafından 25-26 Haziran 2005 tarihlerinde 
düzenlenecek olan VII. Kültür ve Turizm Festivali'ne maddi yardım yapılması ile 
ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK02.610ARGE-090-U6Oc(3 0 3 / 0 ^ / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 14/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/11860 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/6675-11806 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6675-11806 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan AİZANOİ antik kenti, 
Zeus Tapınağı, dünyanın ilk tarihi borsa binası, anfıtîyatro ve hamamların içinde bulunduğu tarihi 
zenginliklere sahip bu bölgenin iç ve dış turizmde adının duyurulması aşamasında neler 
yapılmaktadır? 

CEVAP 1: 1991 yılından itibaren, Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Aizanoi Antik 
Kenti'nde, Bakanlar Kurulu'nun 28.08.1991 tarihli ve 91/2217 sayılı karan ile Alman Arkeoloji 
Enstitüsü adına Dr.Klaus RHEIDT başkanlığında bir ekip tarafından kazı ve restorasyon 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Aizanoi Antik Kentinde sürdürülen kazılar sonucunda; Zeus Tapınağı, agoralar, termal 
gymnasium, tiyatro ve yakınında yer alan hamam yapıları sütunlu cadde, Kybele Kutsal Alanı, 
köprüler, nekropol, kanal ve suyolları açığa çıkartılmıştır. 2003 yılında başlayan, Zeus Tapınağı 
Araştırma Projesi kapsamında; Tapınağın batı alınlığının rekonstrüksiyonunun yapılmasına 
yönelik çalışmalara 2005 kazı sezonunda da devam edilecektir. Bu çalışmalara ilişkin bilimsel 
sonuçlar; her yıl Bakanlığım tarafından düzenlenen, Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumlarında bilim dünyasına duyurulmakta ve periyodik yayınlarla tanıtılmaktadır. 

AİZANOİ Antik Kenti Zeus Tapınağı, Dünyanın ilk tarihi Borsa Binası, Anfıtîyatro ve 
Hamamlar bulunmaktadır ve tarihi zenginliklerle dolu bu bölge ile ilgili olarak, Bakanlığımca 
üretimi gerçekleştirilen yayınlarımız arasında "İzmir ve Ege Bölgesi Broşürü" ve "81 İl 
Türkiye'nin Turizm Değerleri" kitabında tanıtımına geniş yer verilmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığım Yayın Programı çerçevesinde, tanıtıcı yayın ve enformasyon 
taleplerinin karşılanmasında değerlendirilmek üzere, mahalli bilgileri içermesi bakımından önemli 
sayılan ve tüm illerimizin ayrı ayrı tanıtımına yönelik bir "İller Seti" niteliğinde broşür üretilmesi 
planlanmaktadır. Bu kapsamda Kütahya ili ve ilçelerinin tanıtımına içerik ve görsel açıdan yer 
verilecektir. 

SORU 2: Bu bölgenin tanıtımının sağlanması amacıyla Çavdarhisar belediyesinin 
düzenlemeyi planladığı VII. Kültür ve Turizm Festivaline Bakanlığınızın katkısı hangi yönde 
olacaktır? 

SORU 3: Kütahya ili Çavdarhisar İlçesi Belediyesi tarafından 25-26 Haziran 2005 
tarihlerinde düzenlenecek olan VII. Kültür ve Turizm Festivali'ne maddi yardım yapılması ile 
ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 2-3: 09-10 Temmuz 2005 tarihlerinde Kütahya/Çavdarhisar Belediyesince 
gerçekleştirilen "VII.Kültür Festivali" için Bakanlığımca 5.000.YTL ödenek ilgili belediyenin 
hesabına aktarılmak üzere 27/06/2005 tarih ve 272 no.lu ödeme emri ile Kütahya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğüne aktarılmıştır. İlgili Müdürlükle yapılan telefon görüşmesinde ödeneğin söz 
konusu belediyenin hesabına 15/07/2005 tarihinde aktarıldığı bildirilmiştir. 
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82.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Hasankeyfin tarihî ve kültürel değerlerinin 
korunması çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6678) 

TBMM "BAŞKANLIĞINA' 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakam Sil Atilla KOÇ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.06.2005 \ 

Hasankeyf orta Asyadan ve Mezopotamya'dan gelen kültürlerle, batıdan gelen 
kültürlerin buluşma yeri olup, 12 bin yıllık geçmişiyle birçok kültürün odağıdır. 

6 bin civarında mağarası, 300'e yakın kilisesi, camisi, minaresi ve Zeynel 
Abidin Türbesi olan Hasankeyf, dünyaya ve insanlık tarihine bir armağandır. 

Yalçın BAYER'm 22.05.2005 tarihli hürriyet gazetesindeki YETER Söz 
Milletin köşesindeki, " İnsanlık Tarihi, Enerji için feda edilemez, Hasankeyf elden 
gidiyor, sular altında kalacak" ayrıca, 

DSİ yetkililerinden alınan bilgiler ve yaptığım araştırmalar bunları 
doğrulamaktadır. 20 Temmuz 2003 tarihinde Başbakan Sn. R.Tayyip ERDOĞAN 
Batman İl Kongresinde, yaptığı konuşmada "Antik Kenti, Ilısu Barajına feda 
edemeyiz. Hasankeyf i kurtarıp turizme açacağız" sözleriyle bölgede büyük bir sevinç 
yaratmıştı. 

1- Sn. Başbakanın bu açıklamasından sonra antik kent Hasankeyfin tarihi ve kültürel 
değerlerinin korunması ve turizme açılması konusunda, ne tür çalışmalar yapılmıştır ? 

2- Zeynel Abidin türbesi, tarihi cami ve minaresinin yerinden taşınarak, başka bir tepe 
de suni yeni bir tarihi kent oluşturma projesi doğrumu dur? 
3- Su altmda kalıp, taşınamayan tarihi mağaralar, kiliseler ve mezarlıklar için ne gibi 
önlemle* aldınız? AB'ye girerken bu durum önümüze çıkarsa ne yapacaksınız ? 

4- Sular altında kalacak konutlar ve birimler için hükümet olarak; yeni iskan nerede 
oluşturulacak ve halkın mağduriyeti nasıl giderilecek ? Yoksa bu değerler şu altında 
kalınca, zaman içinde bu mesele kapanır halk da unutur anlayışı sizc*e doğrumu dur ? 

5- Sayın Başbakan'ın 2 yıl önce bölge halfana verdiği söz, orada yapılan işlemle 
çelişmiyor mu? Sayın Başbakan bu sözü hangi kriterlere göre vermiştir. ? 

6- Hasankeyfin her geçen gün değerinin daha fazla anlaşıldığı, gerçeği ortadayken ve 
bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Ilısu Barajının yerinin 
değiştirilerek bu son derece önemli kültürel ve tarihi varlığımızın sular altında 
kalmasının önlenmesine yönelik yeni bir projeniz varan dır ? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurula Başkanlığı 

Say, :B16APK610AR-GE-09(MC7Iİ^ ^/^/2005 
Konu : Soru Önergesi 

tfvtf 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nm 14/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.0Û.02/11860 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Muharrem DOĞAN'm 7/6678-11868 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. \ \> \ \ 

EK: 
1-Cevap Atilla KOÇ 
2- Kroki Bakan 

MARDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM DOĞAN'NIN 7/6678-11868 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Hasankeyf orta Asyadan ve Mezopotamya'dan gelen kültürlerle, batıdan gelen 
kültürlerin buluşma yeri olup, 12 bin yıllık geçmişiyle birçok kültürün odağıdır. 

6 bin civarında mağarası, 300'e yakın kilisesi, camisi, minaresi ve Zeynel Abidin 
Türbesi olan Hasankeyf, dünyaya ve insanlık tarihine bir armağanıdır. 

Yalçın BAYER'ın 22/05/2005 tarihli hürriyet gazetesindeki YETER Söz Milletin 
köşesindeki, "İnsanlık Tarihi, Enerji için feda edilemez, Hasankeyf elden gidiyor, sular 
altında kalacak" ayrıca, 

DSÎ yetkililerinden alman bilgiler ve yaptığım araştırmalar bunları doğrulamaktadır. 
20 Temmuz 2003 tarihinde Başbakan Sn. R.Tayyip ERDOĞAN Batman İl Kongresinde, 
yaptığı konuşmada "Antik Kenti, Ilısu Barajma feda edemeyiz. Hasankeyf i kurtanp 
turizme açacağız" sözleriyle bölgede büyük bir sevinç yaratmıştır. 

SORU 1 : Sn. Başbakanın bu açıklamasından sonra antik kent Hasankeyfin tarihi ve 
kültürel değerlerinin korunması ve turizme açılması konusunda, ne tür çalışmalar 
yapılmıştır? 
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CEVAP 1: Hasankeyf in Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesi içinde yapılacak 
olan Ihsu Barajı'nın etkilenme alanı içinde kalması nedeniyle 1986 yılında Mardin Müze 
Müdürlüğü başkanlığında ve Prof.Dr. Oluş Arık sorumluluğundaki bir ekiple kazı 
çalışmalarına başlanmıştır. 

1992 yılında güvenlik sorunları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına 1998 
yılından itibaren devam edilmiştir. 

1991 yılında, Bakanlığım GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Hasankeyf 
Projesi başkanı Prof. Dr. M. Oluş Ank arasında Hasankeyf te yapılacak kurtarma ve 
belgeleme çalışmalarına ilişkin bir protokol imzalanmıştır. 

1986 yılından itibaren devam eden çalışmalar ile "Aşağı Şehir" deki konut bölgesi, 
Koç Camii doğusunda bir han, bir çarşı, bir dergah, bir zaviye, bir medrese, seramik finnı, 
Zeynel Bey Türbesi civarında han ve medrese kalıntılarım içeren alan ortaya çıkarılmıştır. 

2002 yılında Hasankeyf Yukarı Şehir'de alan yönetimine hazırlık amacıyla yapılacak 
belgeleme çalışmalarının; herhangi bir kazı ve araştırma yapılmaksızın ve Prof. Dr. M. Oluş 
Arık'in görüşleri de alınmak kaydıyla, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında ODTÜ, 
TAÇDAM tarafından oluşturulan bir ekiple yürütülmesi için izin verilmiştir. 

1986 ile 2003 yılların arasında bölgedeki önemli anıtsal yapılar üzerinde çalışmalar 
•Sürdürülmüştür. Bu anıtsal eserler arasında El-Rızk Camii, Sultan Süleyman Camii, Kızlar 
Çlmıı? Doğu Surları, Zeynel Bey Türbesi (2004 çalışmalarında burasının aslında bir külliye 

_oWuğüg%aya çıkarılmıştır), İmam Abdullah Türbesi, Köprü Kalıntıları, Koç Camii, Büyük 
'/S^v^.K^i|uk Saray, Ulu Camii ve Orta Kapı sayılabilir. 

Bölgenin özel durumu göz önüne alınarak, Hasankeyf kazılan, 02/06/2004 gün ve 
2004/7429 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam'a verilmiştir. 

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığındaki bir ekip tarafından Hasankeyf 
Örenyeri'nde 2004 yılı kazı çalışmaları Zeynelbey Külliyesi, Salahiye yapılan ve Yamaç 
Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir. 

2005 yılında da söz konusu kazı, restorasyon, belgeleme, temizlik ve düzenleme 
çalışmalan; Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığındaki geniş katılımlı bilimsel bir 
ekiple, Bakanlığım, DSİ Genel Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
finans desteği ile gerçekleştirilecektir, bu amaçla 2005 yılı kazı çalışmalannın başlatılması 
için gerekli izin 25/05/2005 tarihinde verilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce Ihsu Baraj Gölü alanında kalacak olan bölgede yürütülen 
kazı çalışmaları için aynlan toplam 800.000 YTL ödeneğin 378.100 YTL.lik kısmı 
Hasankeyf kazılan için ayrılmış olup bu ödenek Hasankeyf Malmüdürlüğü'ne kazı 
başkanlığınca kullanılmak üzere aktarılmıştır. Aynca GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca Hasankeyf de 2005 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar için ayrılan 
1.014.000 YTL. ödeneğin aktanmı gerçekleştirilmiştir. 

SORU 2 : Zeynel Abidin türbesi, tarihi cami ve minaresinin yerinden taşınarak, 
başka bir tepe de suni yeni bir tarihi kent oluşturma projesi doğrumu dur? 
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CEVAP 2: Örenyerindeki hasar ve bozulmaların saptanması ve bunların geçici 
koruma önlemlerinin uygulanması ile muhtemel nakil projeleri için hazırlık çalışmaları da 
yapılmaktadır. 

Etkilenecek tarihi eserlerin taşınacağı ve korunacağı yerlerin bir an önce tespiti, ve 
bilahare kurtarılacak eserlerin bu alanlara nakli çalışmalarına başlanabilmesi büyük önem 
arz etmektedir. 

Bakanlığım ile DSÎ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre arkeolojik 
kazılar için yapılacak harcamalar DSİ Genel Müdürlüğü bütçesinden Bakanlığıma 
aktarılmaktadır. Öncelikle Hasankeyf teki önemli tarihi eserlerin restorasyonu ve 
taşınabilenlerin taşınması konusunda planlama, projelendirme ve arkeolojik çalışmaların 
Bakanlığımca, restorasyon, taşıma ve yapım işlemlerinin ise Bakanlığım denetiminde DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve yaptırılması uygun görülmektedir. 

SORU 3 : Su altında kalıp, taşınamayan tarihi mağaralar, kiliseler ve mezarlıklar 
için ne gibi önlemler aldınız? AB'ye girerken bu durum önümüze çıkarsa ne yapacaksınız? 

CEVAP 3: Yerinden nakledilmesi mümkün olmayan kültür varlıklarının olduğu 
alanlarda araştırma, kazı, belgeleme ve rölöve gibi bilimsel çalışmalara süratle devam 
edilmektedir. 

SORU 4 : Sular altında kalacak konutlar ve birimler için hükümet olarak; yeni iskan 
nerede oluşturulacak ve halkın mağduriyeti nasıl giderilecek? Yoksa bu değerler su altında 
kalınca, zaman içinde bu mesele kapanır halk da unutur anlayışı sizce doğrumu dur? 

CEVAP 4: DSİ Genel Müdürlüğünün önerdiği 5 yeni yerleşim yeri ve tarihi park 
alanı bulunmaktadır. Bunlar arasında koruma anlayışı açısından; üst kalenin bulunduğu 
alanda ve su kotu üzerindeki mevcut eserlerin muhafazası ve düzenlenmesi ile bu alanın 
karşı tarafındaki ekteki krokide "C" ile gösterilmiş olan yerleşim yerinin yanındaki kısma 
ise su altında kalacak eserlerin taşınması ve bu eserlerin korunacağı müzenin yapılması 
uygun görülmüş olup tarihi park alanın büyüklüğü ve yapıların boyutları bilahare 
belirlenecektir. 

SORU 5 : Sayın Başbakan'ın 2 yıl önce bölge halkına verdiği söz, orada yapılan 
işlemle çelişmiyor mu? Sayın Başbakan bu sözü hangi kriterlere göre vermiştir? 

SORU 6 : Hasankeyf in her geçen gün değerinin daha fazla anlaşıldığı, gerçeği 
ortadayken ve bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Ilısu Barajının yerinin 
değiştirilerek bu son derece önemli kültürel ve tarihi varlığımızın sular altında kalmasının 
önlenmesine yönelik yeni bir projeniz varmı dır? 

CEVAP 5-6 :Bakanlığım, Sayın Başbakan'ın konuya ilişkin açıklaması yönünde ve 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu Kanuna istinaden 
hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde Hasankeyf deki bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. 
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83.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Denizli İlinde halı satışı yapan esnaflara 
yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6679) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
- — l I.M>«'« 1 

Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

07/06/2005 Tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanan "Denizli bölgesinde 
turizm katilleri var" başlıklı röportajınızda özetle "Denizli'de İpek Hereke Halısı 
diye sıradan halıları en az 3 bin dolardan turistlere satıp kazık atıyorlar. Bu Ülkeye 
ihanettir. Bunlar turizmin katilleri..." şeklindeki ifadeleriniz yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1 - Yapmış olduğunuz bu açıklamaların kaynağı nedir? 

2- Bu ifadeleriniz doğru ise, ilgili Bakan olarak, konu hakkında herhangi bir 
araştırma yaptırdınız mı? Böyle bir araştırma yapılmış ise, belirttiğiniz 
usulsüzlükleri yapanlar tespit edilmiş midir? Bu tür uygulamalara kim ya da 
kimler (hangi firmalar) başvurmuştur? 

3 - Jespit ettiğiniz kişiler hakkında ne tür işlemler yapılmıştır? 

4- Bu konuda herhangi bir araştırma yapılmamış ise, varsayımlarla hareket 
ederek, önemli bir sektörü ve belli bir bölgeyi hedef alan suçlamalarınızın 
gerekçesi nedir? 

5- Bu tarz demeçleriniz turistlerin Ülkemizde yapacağı harcama miktarını 
azaltarak o bölge ve Ülke ekonomisine zarar vermeyecek midir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK02.610ARGE-090-K>ZS^ ( ^ / ^ / 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'mn 14/06/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/11860 sayıh yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 7/6679-11869 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Afflla KOÇ 
Cevap Bakan 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
7/6679/11869 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

07.06.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Denizli Bölgesinde turizm katilleri 
var" başlıklı röportajımzda özetle 'Denizli'de ipek Hereke halısı diye sıradan halıları en az 3 bin 
Dolar'dan satıp turistlere kazık atıyorlar. Bu ülkeye ihanettir. Bunlar turizmin katilleri..." 
şeklindeki ifadeleriniz yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

SORU 1: Yapmış olduğunuz bu açıklamaların kaynağı nedir? 

CEVAP 1: Ülkemize gelen yabancı turistlerin ülkemizde yaptıkları (halı, kilim, 
kuyumculuk ürünleri gibi) alışverişlerde sorun yaşanmaması, gerek alışverişlerinin ekonomik 
değeri gerekse çeşitli hizmet dallarının dinamik kalmasındaki etkisi nedeniyle hayati önemdedir. 
Konunun bu denli önemli olmasına karşın alışveriş turizmi altında ülkemize maliyetinin çok 
altında turlar düzenlenerek, 

a) Turlar sırasında yabancı turistlerin alışveriş turlarına katılmaya ve çeşitli yöntemlerle 
alışverişe zorlanması, 

b) Ederinin çok üstünde fahiş fiyatlarla satış yapılması, 
c) Yabancı turistlerin ülkemizden satın aldıkları ve adresine gönderilmesini istedikleri halı, 

kilim vb. eşyaların defolu, sipariş edilenden farklı, geç gönderilmesi ya da hiç 
gönderilmemesi, 
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d) Yabancı turistlerin kredi kartı hesaplarından alışveriş bedelinden fazla para çekilmesi, 

gibi olaylarla giderek daha da artan bir oranda karşılaşılmaktadır. 

Özellikle halı alışverişlerinde yaşanan bu türden olumsuz olayların dış basında yer alması 
sonucu, ülke turizmi ve ticari itibarımız zedelenmektedir. 

SORU 2: Bu ifadeleriniz doğru ise, ilgili Bakan olarak, konu hakkında herhangi bir 
araştırma yaptırdınız mı? Böyle bir araştırma yapılmış ise, belirttiğiniz usulsüzlükleri yapanlar 
tespit edilmiş midir? Bu tür uygulamalara kim ya da kimler (hangi firmalar) başvurmuştur? 

CEVAP 2: Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşeliğimiz, Berlin Kültür Müşavirliğimiz ve Lahey 
Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz başta olmak üzere çeşitli yurtdışı bürolarımızdan alman 
bilgilere göre çeşitli tarihlerde ve en çok izlenen saat dilimlerinde ülkemizde yaşanan ve özellikle 
hah alışverişlerinde yukarıda belirtilen türden olumsuzlukları içeren programlar yayımlanmıştır. 

Her ne kadar turistler, kendi iradeleriyle bu alışverişleri yapsalar da sorunun giderilmemesi 
halinde ülke turizminin ve ticari itibarımızın olumsuz yönde etkileneceği göz önüne alan 
Bakanlığım konunun üzerinde hassasiyetle durmakta ve alıcının memnuniyeti doğrultusunda 
sorunun çözümlenmesi yönünde gerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (4077 Sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında değerlendirilmesi amacıyla), gerekse ilgili Ticaret 
Odaları ve Valilikler nezdinde girişimlerini ısrarla sürdürmekte ve sonuçlan konusunda da 
turistler bilgilendirilmektedir. 

SORU 3: Tespit ettiğiniz kişiler hakkında ne tür işlemler yapılmıştır? 

SORU 4: Bu konuda herhangi bir araştırma yapılmamış ise, varsayımlarla hareket ederek, 
önemli bir sektörü ve belli bir bölgeyi hedef alan suçlamalarınızın gerekçesi nedir? 

CEVAP 3-4: Çeşitli yurtdışı bürolanmız aracılığıyla veya şikayet sahibi kişiler tarafından 
Bakanlığıma intikal eden şikayet başvurulan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili Ticaret 
Odalanmızla yapılan yazışmalar sonucu çözümlenmektedir. Ancak özellikle turistik 
yörelerimizde mevsimlik faaliyet gösteren ve Ticaret Odası'na kayıt yaptırmayan işyerlerine ve 
sahip/sahiplerine ulaşılamadığından, zaman zaman turistlerin mağduriyeti giderilememektedir. 

2005 Haziran ayı itibariyle Bakanlığımıza ulaşan 40 adet halı alışverişine ilişkin şikayetin 
yaklaşık yansını Denizli ve civannda faaliyet gösteren halı üreticisi firmaların oluşturduğu tespit 
edilmiştir. Bu şikayetlere ilişkin araştırma ve değerlendirme çalışmalan Bakanlığımca 
sürdürülmektedir. 

Aynca yoğun turizm sezonunda önce Valiliklere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine, Turist Rehberleri Birliğine 
gönderilen duyuru yazılarımızda da, konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi ve şikayetlere 
mahal verilmemesi yönünde her türlü tedbirin alınması istenilmektedir. 
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84.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Adlî Tıp Kurumundaki bazı sorunlara ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6682) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn.Cemü Çiçek tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili ' 

Bilindiği gibi, Adli Tıp Kurumu; yargılama aşamasındaki delillerin teknik olarak 
değerlendirilmesi ve gerçeğe ulaşılmasında çok önemli bir misyona sahiptir. "Delil toplama" 
sürecinde, yasa gereği görev üstlenmiştir. Bu Kurum'un; niteliği gereği her türlü politize ilişkilerin 
dışında tutulması gerektiği açıktır. 

Ancak ve maalesef, 58 ve 59. Hükümetler döneminde, Adli Tıp Kurumu'nda da 
"niteliksiz" kadrolaşmaya gidildiği yolunda, kamuoyuna ciddi ve somut bilgiler yansımaya 
başlamıştır. Usul ve yasaya uygun olarak hazırlanan tezlerin iptal edildiği, çalışanların istifa etmek 
zorunda bırakıldığı, Kurum'un teknik işlevini kaybettiği, uzmanlık sınavlarında yasaya aykırı 
olarak jüri oluşturulduğa ve yine yasaya aykırı olarak Kurum Başkanı'nın jüriye Başkanlık 
yaptığı, bütün bu aykırılıklar idari yargı kararıyla tespit edildiği halde Kurum Başkanı'nın yargı 
kararlarını tanımadığı ve uygulamadığı yolunda bilgi ve iddialar tarafımıza ulaşmıştır. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Halen Adli Tıp Kurumu Başkanı olarak görev yapmakta olan 
Keramettin Kurt'un mesleki kariyeri nedir? Hangi tarihten bu yana Kurum 
Başkanlığı görevini yapmaktadır? Daha evvel hangi görevlerde bulunmuştur? 

2-58 ve 59. Hükümetler döneminde Adli Tıp Kurumu'ndan istifa eden 
veya başka yerde görevlendirilen uzman sayısı nedir? 

Adli Tıp Kurumu'nda halen ihtiyaç duyulan uzman sayısı nedir? 
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda uzmana şiddetle ihtiyaç olduğu halde, 

bu uzmanlar neden istifa etmek zorunda kalmışlardır? 

3-Fizik ihtisas Dairesi'nde uzman doktor ihtiyacı çok yoğun olmasına 
rağmen Dr.Celal Bütün hangi gerekçeyle Rize'ye tayin edilmiştir? Bir taraftan 
yılda yaklaşık 100 bin dosyanm hazırlanması söz konusu iken» bunun devamında adli 
tıp konusunda çok sınırlı bir hizmetin ve ihtiyacm olduğu başka bir ile görevlendirme 
yapılmasının nasıl bir açıklaması olabilir? Kamu hizmeti takdiri nasıl böylesine 
keyfi kullanılabilir? 

4-Dr.Nevin Küçükçalirnın; Prof.Oğuz Polat'ın başkanlığı döneminde, 
"Uzun Süreli Açlığın Adli Tıptaki Yeri Ve Önemi** konusunda tez hazırlamak için 
izin aldığı, bu çalışmanın bu konuda çelişkili raporlar hazırlayan Prof.Dr.Nur 
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Birgen tarafından engellendiği; buna rağmen adı geçenin tezini hazırlayıp 
asistanlığını bitirip uzman doktorluk sınavına girdiği ve başarılı olduğu; 

bütün bunların devamında ise sınav sonucunu öğrendikten birkaç saat 
sonra Kurum Başkanı'nın kendisini odasına çağırarak ve hiçbir yasal gerekçe 
göstermeden Zonguldak'a tayin edildiğini bildirdiği ve en nihayet Nevin 
Küçükçallı'nın istifa etmek zorunda kaldığı yolundaki bilgi ve iddialar doğru 
mudur? 

5-Kurum Başkanı Keramettin Kurt'un, uzman doktor sıfatı taşımasına 
rağmen, asistanların girdiği Adli Tıp Uzmanlığı Sınavının jürisine kendisini 
Başkan uiurak seçtirdiği, bu yolla oluşturulan jürinin hukuk dışı olduğunun ve 
yasal kriterlere uymadığının İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından tespit edildiği. 
sınav jüriieniiiii Adli Tsu Kurumu Yönetmeliğine göre değil, Tababe t Uzmanlık 
Yönetmeliğine göre hazırlanması gerekliği ve bu durum yargı kararıyla da tespit 
edildiği halde; 

Kurum Başkanı'nm hukuka aykırı davranarak , yargı karar lar ın ı 
uygulamadığı yolundaki bilgi ve iddialar doğru mudur? 

TC. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/06/2005 tarihli ve AO 1 0.GNS. 
0.10.00.02-11860 sayılı yazınız, 

b) 27/06/2005 tarihli ve 775 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 7/6682 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 uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı (2 adet) 
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Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6682 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Adlî Tıp Kurumu Başkanının Adlî Tıp Uzmanı olduğu, 31/01/1992-12/07/1994 
tarihleri arasında Adlî Tıp Kurumu Başkanlığında asistan, 12/07/1994-02/12/1997 tarihleri 
arasında Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı sağlık hizmetleri sınıfı uzmanı, 02/12/1997-20/03/1998 
tarihleri arasında Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyesi, 
20/03/1998-02/05/2003 tarihleri arasında Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmış olduğu, 02/05/2003 tarihinden itibaren de Adlî Tıp Kurumu 
Başkanı olarak görev yaptığı; 

4810 sayılı Kanunla değişik 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 4. maddesi 
uyarınca; Adlî Tıp Kurumu Başkanı olarak atanabilmek için, sadece Adlî Tıp Uzmanı olma 
şartının arandığı, ayrıca bunun dışında akademik bir unvana sahip olma şartının gerekmediği, 
aynı Kanunun 26. maddesinin; Adlî Tıp Kurumu Başkanının müşterek kararname ile 
atanmasını öngördüğü; 

Türkiye Cumhuriyetinin 58. ve 59. Hükümetleri döneminde 19/11/2002 tarihinden 
itibaren bu güne kadar Adlî Tıp Kurumu Başkanlığında uzman olarak görev yapan 4 
personelin Adlî Tıp Şube Müdürlüklerine naklen atamalarının yapıldığı, aynı dönemde 4 
uzmanın çeşitli nedenlerle istifa ettikleri; 

Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı Merkez Teşkilatında toplam 165 adet sağlık hizmetleri 
sınıfı uzman kadrosunun mevcut olduğu, bunlardan 11 adedinin dolu, 54 adedinin boş 
bulunduğu. Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı taşra teşkilatında toplam 348 adet sağlık hizmetleri 
sınıfı uzman kadrosunun mevcut olduğu, kadrolardan 62 adedinin dolu, 286 adedinin boş 
bulunduğu: 

Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı olarak kurulan 8 yerdeki adlî tıp grup 
başkanlıkları ile 30 yerdeki adlî tıp şube müdürlüklerinin uzman yetersizliği nedeniyle 
faaliyete geçirilemediği; 

Adlî Tıp Kurumunun Ülke genelinde adlî tıp hizmetlerinin yaygınlaştırılması, adaletin 
hızlı tecelli etmesi, adlî dosyaların mahallinde sonuçlandırılması ve merkezin yükünün 
hafifletilmesi amacıyla her ilde bir adlî tıp şube müdürlüğünün hedeflendiği; 

Öte yandan: Adlî Tıp Kurumunda ihtisasını yaparak Adlî Tıp Uzmanı olan doktorların, 
4810 sayılı Kanunla değişik 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 35 . maddesi gereğince, 
4 yıl süre ile mecburi hizmet yükümlülüklerinin olduğu; Adlî Tıp Uzmanlarının yukarıda 
açıklanan nedenlerle ve mecburi hizmet yükümlülükleri dolayısıyla Merkezdeki işleyişi 
aksatmayacak bir plânlama ile boş olan adlî tıp şube müdürlüklerinde görevlendirildikleri; 
bu bağlamda, Fizik İhtisas Dairesinde görevli bir uzman doktorun boş olan ve Rize 
Cumhuriyet Başsavcılığınca adlî hizmetlerinin aksamaması dolayısıyla sürekli istekte 
bulunulan Rize Adlî Tıp Şube Müdürlüğüne tayin edildiği, burada keyfi bir uygulamanın söz 
konusu olmayıp mecburi hizmet ve adlî hizmetin yerine getirilmesi amacıyla, 2659 sayılı Adlî 
Tıp Kurumu Kanununun 26. ve 35. maddeleri uyarınca bir uzmanın naklen atamasının söz 
konusu olduğu; 

Yine bir kişinin uzman olduktan sonra mecburi hizmet kapsamında boş olan 
Zonguldak Adlî Tıp Şube Müdürlüğüne tayin edildiği, akabinde istifa ettiği, dilekçesinde 
İstanbul dışında çalışmasının mümkün olmadığını ifade ettiği, ancak istifa sonrası Adlî Tıp 
Uzmanları Derneğinin bir projesinde proje sorumlusu olarak Diyarbakır'da çalışmaya 
başladığı; 

Ayrıca, istifa eden doktorlardan, mecburi hizmeti bulunan bir kişinin o dönemde tek 
uzmanla çalışan Adlî Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığına atandığı, bunun üzerine 
görevinden istifa ettiği, atama işlemine karşı kişinin idare mahkemesinde açmış olduğu iptal 
davasında mahkemenin Kurumun işlemini hukuka uygun bularak davayı reddettiği; 
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İstifa edenlerden bir diğerinin aynı zamanda psikiyatri uzmanı olduğu, Merkez 
Teşkilâtında 4. Adlî Tıp İhtisas Kurulunda çalışırken yeniden tıpta uzmanlık sınavına girip 
Farmakoloji İhtisasını yapmak üzere istifa ettiği. Halk Sağlığı Uzmanı olan diğer bir kişinin 
ise, yurtdışında ekonomik getirişi daha iyi olan istatistik ile ilgili bir alanda çalışmak üzere 
istifa ettiği; 

Adlî Tıp Kurumunda ihtisas yapan asistanların bitirme tezlerinin, Adlî Tıp Kurumu 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 22/b-4 maddesi uyarınca, Eğitim ve Bilimsel Araştırma 
Komisyonu tarafından yürütüldüğü, bu Komisyonun. Adlî Tıp Kurumu Başkanının 
Başkanlığında Adlî Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunun seçtiği 7 kişilik akademik unvanlı 
üyeden oluştuğu, soru önergesinde adı geçen kişinin tezinin Adlî Tıp Kurumunun bir önceki 
Başkanı dönemindeki bilimsel kurul tarafından onaylandığı; Kurulda; '"Uzun Süreli Açlıklar 
ve Sonrasında İnsan Vücudundaki Değişikler" konusunda Dünya literatüründe de yeni bir 
olay olması nedeni ile Bilimsel Kurul tarafından birtakım yöntem değişiklikleri yapılarak 
tezin tamamlanmasına karar verildiği ve söz konusu kişinin bu tezle uzman olduğu; tezle ilgili 
kararların, çoğunluğunu üniversite öğretim üyelerinin oluşturduğu Bilimsel Kurul tarafından 
alındığı; soru önergesinde tezi engellediği iddiasında bulunulan kişinin Kurulda yer almadığı; 
Adlî Tıp Kurumu Bilimsel Kurulunda bir tezin kabul edilebilmesinin ön şartının ilgili 
Kurulun onayına bağlı olduğu; 

Ayrıca, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda 19/02/2003 tarihinde 4810 sayılı 
Kanunla değişiklik yapıldığı, ardından Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 
değiştirilerek 31/07/2004 tarihinde yürürlüğe konulduğu, adı geçen şahsın asistanlık süresini 
tamamlamasından sonra o tarihte yürürlükte bulunan Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 22-B-5 maddesi uyarınca; Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca seçilen 5 kişilik 
jürinin Bakanlığımızca 13/10/2003 tarihinde onaylandığı ve söz konusu şahsın 21/10/2003 
tarihinde girdiği sınavda başarısız olduğu, ilgili kanun ve yönetmelik gereği asistanlıkla 
ilişkisinin kesildiği; Adlî Tıp Kurumu Başkanının o tarihte yürürlükte bulunan yönetmeliğe 
uygun olarak jüri başkanlığı yaptığı, 

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin sınav jürilerinin oluşturulmasında Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğü hükümlerine atıfta bulunarak anılan Tüzüğe göre jürinin oluşturulması kararı çıktığı 
tarihte; Danıştay'ın Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün sınav jürilerinin oluşturulması ile ilgili 
maddelerini iptal etmesi üzerine soru önergesinde adı geçen şahsın mahkeme kararı 
doğrultusunda derhal göreve başlatıldığı; öte yandan sınav jürisinin nasıl oluşturulacağı 

hususundaki tereddüdün giderilmesi amacıyla, Bakanlığımızca 11/04/2005 tarihinde Sağlık 
Bakanlığına yazılan yazıya, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce verilen 
30/06/2005 tarihli ve 5148 sayılı cevapta, sınav jürisinin Sağlık Bakanlığı tarafından 
oluşturulmasının mümkün olmadığının, jürinin Adlî Tıp Kurumu Kanunun 33. maddesine 
göre oluşturulması gerektiğinin bildirildiği; Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün sınavla ilgili 
maddelerinin iptal edilmiş olması sebebiyle Sağlık Bakanlığının uzmanlık sınavlarını hâlen 
eski sisteme göre yaptığı; 

Adlî Tıp Kurumu Başkanının yargı kararlarını uygulamadığı iddiasının da doğru 
olmadığı; 

Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının 01/07/2005 tarihli ve 5587 sayılı yazısı ile 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Xemil ÇİÇEÎ 
Bakan J 
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85.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir-Buca Cezaevinin Aliağa Yeni Şakran Beldesine 
taşınmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/6683) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
AşagıcaKi soruıanmın Aoaıet tsaıeanı »ayın cemıı v»çeıc iarannaan yazın oıaraıc yansılanması 

için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

İzmir'deki. Buca Cezaevi'ni, Aliağa'ya bağlı Yeni Şakran Beldesi'ne taşımak üzere beldede 
3000 kişilik bir cezaevi yapma girişimi, başta Yeni Şakran olmak üzere bölge halkının yoğun bir 
tepkisiyle karşılaşmıştır. 

Cezaevi, Yeni Şakran beldesine bağlı, tanm ve hayvancılıkla geçinen Bahçedere köyü sınırlan 
içindeki mera alanına yapılmak istenmektedir. Tapuda mera olarak kayıth olan alan, köy halkının 
tarımsal faaliyetleri ve hayvancılık açısından son derece önemli olduğu gibi, Yeni Şakran ve 
çevredeki beş köyün basıca su havzası olmasıyla da yaşamsal niteliktedir. Yeni Şakran beldesi ile 
Bahçedere ve Kapukaya köylerinin su ihtiyacım karşılayan Tutunla deresi ve su kuyulan da bu alanda 
bulunmaktadır. Cezaevi kurulmasıyla birlikte oluşabilecek çevre kirliliği su ihtiyacını bu havzadan 
karşılayan bölge halkı (yaklaşık 20 bin kişi) için çok büyük bir tehdit olacaktır. 

Ayrıca, Bahçedere Köyû'nde yaşayanların konuyla ilgili ftörflşfigfi glmak; ftzerç 05.04.2005'te 
kövdeki 30 "çiftçi hane reisine" sunulan imza cetvelinde, köy hane reislerinden 29'unun olumsuz 
görös bildirerek, vanı basındaki diğer köylerin muhtarlarının (Hacıömerli Kövfl. Kapukaya Köyü. 
Ytiksekköy. AşaSı Şakran Köyü muhtarlıkları) yörelerine cezaevi yapılmasına karşı imza attığı ve bu 
imsa cetvelinin de İzmir Cumhuriyet Başsavcılıfo'na sunuldu&ı bilinmektedir. 

Cezaevinin Buca gibi yoğun bir iş ve yerleşim merkezinden taşınması kararı çok yerinde 
olmakla birlikte, cezaevinin yeri için Yeni Şakran'm seçilmesi büyük bir çelişki ve hatadır. 

Diğe* yandan üç yanı sanayi bölgeleriyle çevrili olan Aliağa başta olmak özere yöremizin 
zcytinliklcriyle, ormanıyla ve deniziyle bir dinlence ve soluklanma alam da olan bu beldenin bir 
turizm alanı olarak korunması çok önemlidir. 

Buca Cezaevi'ni taşımak için bir çok alternatif alan bulunabilir takat Yeni Şakran'ın 
çevresindeki yoğun sanayi bölgelerinde yaşayanlar ve belde halkı için sağladığı dinlenme ve 
soluklanma olanağının alternatifini bulmak imkansızdır. 

Kaldı ki Foça'ya bağlı Geienköy beldesinin Belediye Başkam kendi yörelerinde buna uygun 
yer olduğunu ve tahsis etmeye hazır olduğunu belirtmektedir. 

Bu bilgiler ve görüşler ışığında; 

1. İzmir'de yeni bir cezaevi yapmak için yer olarak neden Yeni Şakran seçilmiştir? 
2. Söz konusu alanın seçimine, ne zaman, hangi makamın emriyle, hangi süreçlerden geçilerek 

karar verilmiştir? 
3. Yeni Şakran'a cezaevi yapılması planlanırken ilgili belediyeden yer seçimi ve tesis izni 

alınması zorunluluğuna yönelik bakanlık olarak bir işleminiz olmuş mudur? 
4. Yeni Şakran'a cezaevi yapma karan alınırken bölge halkının görüşleri mi yoksa Tapu 

Kadastro Müdürlüklerinin görüşleri mi alınmıştır? 
5. Cezaevinin yaratacağı etkileri belirlemek amacıyla ön ÇED raporu hazırlanmış mıdır? y 
6. Buca Cezaevi'ni taşımak üzere yer bakımından alternatif alanlar belirlenmiş midir? örneğine^ 

Foça'ya bağlı Geienköy Belediyesi ile görüşme yapılmış mıdır? 
7. Bakanlık olarak cezaevi yapımında yer belirlerken şehircilik ilkeleri, ulaşım, iletişim ya da 

tanm ve hayvancılığın korunması gibi göz önüne aldığınız her hangi bir kriter yok mudur? 

KKIÜLKÜ 
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8. Açık ve kesin bir şekilde beldelerine cezaevi yapılmasına karşı olan Yeni Şakran Beldesi halkı 
ile Bahçedere, Kapıkaya, Yüksekköy, Hacıomerli ve Aşağı Şakran köylülerinin sesine kulak 
verecek misiniz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/06/2005 tarihli ve A.01 0 GNS 
0.10.00.02-11860 sayılı yazınız, 

b) 27/06/2005 tarihli ve 769 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6683 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. 

Bilgilerinize arz 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI .../.../2005 

Bakan 
Sayın Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6683 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İzmir İlindeki Buca Kapalı Cezaevinin şehir yerleşim merkezi içerisinde kalması 
nedeniyle, uluslararası normlara uygun, çağdaş ve modern yeni bir cezaevi yapımına 2005 yılı 
yatırım programında yer verildiği: yapılan teknik araştırma ve incelemeler sonucunda Aliağa 
İlçesi Bahçedere Köyü, 128 ada. 30 parselde kayıtlı taşınmazın cezaevi yapımı için uygun 
olduğunun belirlendiği; 

Toplam 3.476.700 m2 olan söz konusu taşınmazın 500 dönümlük bölümünün Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca cezaevi için tahsis edildiği; Bakanlığımızca yürütülen her türlü yatırım 
faaliyetinin mevzuata uygun olarak yapıldığı, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

*2£/!fc/2005 

C U C U I I I . 

Cemil ÇIÇEJ 
Bakan 
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86.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Efes Oteline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6686) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

izmir Milletvekili 

İzmir Efes Otelinin, 2002 yılından beri neden kapalı olduğu ve geçen 3,5 
yılda bu yüzden doğan zararların ne kadar olduğuna ilişkin verdiğim soru 
önergeme, Sayın UNAKITANın 30.05.2005/ 29538 tarih sayılı cevabında; 

Büyük Efes Oteli ile ilgili olarak: 

a) T.C. Emekli Sandığı ile yine Emekli Sandığı kuruluşu olan Emek Proje 
Ltd. Şti. arasında 17.01.2002 tarihinde Hasılat-Kira sözleşmesi yapıldığı, 

b) Yine Emekli Sandığı ve Emek Proje Ltd. Şti. ile Raffles International 
Ltd. arasında 11.02.2002 tarihinde Yönetim Sözleşmesi yapıldığı, 

c) Emekli Sandığı ile Emek Proje Ltd. Şti. arasındaki Hasılat- Kira 
Sözleşmesinin 28.02.2005 tarihinde feshedildiği, 

d) Aynı gün, yani 28.02.2005 tarihinde bu kez, yine Emekli Sandığı 
kuruluşu olan Emek İnşaat A.Ş. ile Hasılat- Kira sözleşmesi yapıldığı, 

e) Bu süreçte Efes Otelinde, Raffles International Ltd.'nin istediği 
standartlarda yapılması gereken yenilemenin yapılmadığı ve artık 
yapılmasının da fiilen imkansız hale geldiği, 

f) Efes Otelinin kapalı kaldığı sürede, işletme veya kira kaybının olmadığı 
belirtilmektedir. 

Dolayısıyla, İzmir'in önemli simgelerinden biri olan Efes Oteli ile ilgili 
sorunun arapsaçına döndüğü anlaşılmaktadır. Baş döndüren sözleşme 
yapma- feshetme sürecinde, Otelin elden ele dolaştığı ve çürümeye te.rk edildiği 
görülmektedir. Ayrıca, otelin kapalı kaldığı sürede, işletme İve^a» kSra kaybının 
olmadığını ileri sürmek ilginçtir. 

1- Efes Otelinin kapalı tutulduğu 3,5 yılda, işletme veya kira kaybının 
olmaması nasıl oluyor? Otel kapalıyken para mı kazanıyordu? 

2- Otelin akıbeti ne olacak? Daha kaç yıl hayalet bina olarak, çürümeye 
bırakılacak? 

3- Yönetim sözleşmesi yapılan Raffles International L td/n in sözleşme 
gereği istediği yenilenme, artık yapılamayacağına göre, şirkete ne kadar 
tazminat ödenecek? Bu durumun sorumluları kimler? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Say, :B.07.0.PER.0.29/l-22-992 1107,2005*034940 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığından alınan 14/06/2005 tarihli ve 11860 
sayılı yazı. 
İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, tarafımca cevaplandırılmasını istediği, 

7/6686 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda 
sunulmuştur: 

1) Otel faaliyette bulunmadığı için oluşmuş bir işletme zararı söz konusu olmamıştır. 
Yönetim sözleşmeleri doğrultusunda imzalanan Hasılat Kira Sözleşmesi, gelir paylaşımı 
esasına dayanmaktadır. Gelir paylaşımına dayanan mevcut sözleşmeler nedeniyle sabit bir 
kira getirecek kira sözleşmesi yapılması da mümkün olmayacağından kira kaybından da 
bahsedilmesi mümkün değildir. 

2) Emekli Sandığının gayrimenkullerinin satışına imkan veren yasal düzenlemeler 
yapılmış bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Büyük Efes Otelinin satışının Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafmdan gerçekleştirilmesi için gerekli prosedür tamamlanmış olup, bu sene 
içinde satış işleminin bitirilmesi planlanmaktadır. 

3) Büyük Efes Oteli ile ilgili olarak; Raffles International Limited ile akdedilen 
11/01/2002 tarihli Yönetim Anlaşmasıyla birlikte otelin satışına muvafakat ettiğini mektupla 
teyit etmiştir. Bir başka ifade ile satış halinde Otelin yenilenmemesi gerekçesiyle Sandığın bir 
tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 

îal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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87.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir İlindeki bazı hastanelerin 
uzman doktor ve donanım yetersizliğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6689) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Mehmet Vedat YÜCES AN 
Eskişehir Milletvekili 

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 28 Mayıs 2005 tarihinde, yaşlan 1 ile 5 arasında değişen, 4 
çocuğa sahip 6 kişilik bir ailenin yok olmasına, yaşamlannı yitirmesine sebep olan üzücü bir 
olay meydana gelmiştir. Bu çerçevede, ilgili makamlann inceleme ve araştırma faaliyetleri 
devam etmektedir. Ancak, bir aile faciasına yol açan bu elim olay Eskişehir'deki 
hastanelerimizin mevcut durumu ile ilgili bazı soruları gündeme getirmiştir. Bu bağlamda; 

1-) Eskişehir'in Alpu ve Beylikova devlet hastaneleri ile sağlık ocaklarında yeterli 
sayıda doktor bulunmamaktadır. Alpu devlet hastanesinde 2 ameliyathane bulunmasına 
rağmen uzman doktor yetersizliğinden bu ilçemizde ameliyat yapılamamaktadır. Bu sıkıntının 
sona erdirilmesine yönelik ne tür çalışmalar yapılması düşünülmektedir? 

2-) Eskişehir'in ilçelerindeki hastaneler donanım yönünden yeterli durumda mıdır? 
Söz konusu hastanelerde personel yetersizliğinden dolayı kullanılamayan cihazlar bulunmakta 
mıdır? 

3-) Eskişehir'in ilçelerinde yer alan hastanelerin modernizasyonuna yönelik 
çalışmalarda bulunulması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

İ24152 :4.ÜOîö5 

Sayı :B100PER0100025 
Konu : Yazıl t Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 21/06/2005 tarih ve 9239/6978 sayılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN tarafından, tarafıma yöneltilen 

"Eskişehir'in Alpu ve Beylikova Devlet Hastaneleri ile sağlık ocaklarının personel ve donanım 
ihtiyacına ihtiyacına ilişkin" 7/6689 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

r-„ A 0 /\ • ~ u Prof.Dr. R«^pA!IDAĞ 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN tarafından verilen, "Eskişehir'in Alpu 
ve Beylikova Devlet Hastaneleri ile sağlık ocaklarının personel ve donanım ihtiyacına 
ihtiyacına ilişkin" 7/6689 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 28 Mayıs 2005 tarihinde yaşlan, 1 ile 5 arasında değişen, 4 
çocuğa sahip 6 kişilik bir ailenin yok olmasına, yaşamlarım yitirmesine sebep olan üzücü bir olay 
meydana gelmiştir. Bu çerçevede, ilgili makamların inceleme ve araştırma faaliyetleri devam 
etmektedir. Ancak, bir aile faciasına yol açan bu elim olay Eskişehir'deki hastanelerimizin mevcut 
durumu ile ilgili bazı soruları gündeme getirmiştir. Bu bağlamda; 

1-) Eskişehir'in Alpu ve Beylikova Devlet Hastaneleri ile Sağlık Ocaklarında yeterli sayıda 
doktor bulunmamaktadır. Alpu Devlet Hastanesinde 2 Ameliyathane bulunmasına rağmen uzman 
doktor yetersizliğinden bu ilçemizde ameliyat yapılamamaktadır. Bu sıkıntının sona erdirilmesine 
yönelik ne tür çalışmalar yapılması düşünülmektedir? 

2-) Eskişehir'in ilçelerindeki hastaneler donanım yönünden yeterli durumda mıdır? Söz 
konusu hastanelerde personel yetersizliğinden dolayı kullanılamayan cihazlar bulunmakta mıdır? 

3-) Eskişehir'in ilçelerinde yeralan hastanelerin modernizasyonuna yönelik çalışmalarda 
bulunulması düşünülmekte midir? 
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CEVAPLAR 

1) Eskişehir ili Beylikova ilçesinde Devlet Hastanesi bulunmayıp ilçede 24 saat hizmet 
veren bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Alpu ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi ise; 05.12.2000 tarih 
ve 11060 sayılı Bakanlık makamı onayı ile Eskişehir Devlet Hastanesine bağlı Entegre Hizmet 
Birimi haline getirilmiş olup, bu kurumda en az 4 ana dalda (Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Genel Cerrahi olmak üzere) uzman hekim düzeyinde poliklinik 
hizmeti verilmektedir. 

2) Hastanelerimizin donanım yönünden yeterli durumda olup olmadıkları Kurum idarelerinin 
talepleri, denetim raporları veya gezi notlarıyla tespit edilmektedir. Bu bağlamda; Eskişehir Devlet 
Hastanesinin genel maksatlı bir onarıma ihtiyacı olmadığı sadece Ameliyathanede klima sisteminin 
bulunmadığı tesbit edilmiştir. Klima sisteminin tamamlanması için Bakanlığımızca Hastaneye 
gerekli destek verilecektir. Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesinde yapılan incelemede, onanma 
ihtiyaç olmadığı, hatta hastanenin ISO standartlarında kalite belgesine layık olduğu görülmüştür. 
Çifteler ilçesinde yatınm programındaki 30 yataklı hastane inşaatı fiziki olarak %45 
tamamlanmıştır. Ödenek durumuna göre anılan hastane en kısa zamanda hizmete açılacaktır. 
Sivrihisar Devlet Hastanesinin boya ve badana ihtiyacı kendi döner sermayesince finanse 
edilecektir. Aynca, SSK.'dan Bakanlığımıza devredilmiş olan Yunus Emre Devlet Hastanesinin 
ameliyathane ve acil servisleri bu sene içerisinde onanma alınarak günümüz şartlanna uygun bir 
hale getirilecektir. Anadolu Doğum ve Çocuk Hastanesinin C Blok'u bu yıl itibariyle onanma 
alınarak modern bir hale kavuşturulacaktır. 
3) Yukanda açıklandığı üzere Eskişehir ilimizde bulunan Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve 
Kuruluşlannın Bakım ve Onarım hizmetleri ile , araç, gereç, donanım eksiklerinin giderilmesi için 
gerekli olan çalışmalar yürütülmektedir. Hükümetimiz Personel istihdamı konusunda da önemli 
adımlar atmış ciddi mesafeler katetmiştir. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 86. maddesinin 
üçüncü fıkrasına köy ve beldelere vekil ebe ve hemşirelik ibaresi eklenmiş olup, yapılan bu 
düzenleme ile sağlık personelinin yurt sathında adil ve dengeli dağılımı sağlanarak, atama ve nakil 
yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullerle giderilemeyen eksik personel ihtiyacı karşılanacaktır. 
5371 sayılı kanunla getirilen özendirilmiş ve kolaylaştırılmış hizmet yükümlülüğü ile ihtiyaç 
bölgelerinin personel eksikliği giderilecek aynca 657 sayılı kanunun 4. maddesinin "B" fıkrası 
gereğince personel istihdamı sağlanacaktır. 

Ülke çapında Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalanmızdan Eskişehir 
ilimiz de hakettiği payı alacaktır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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88.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, bakanlıkça Ankara'daki ilköğretim okullarına 
gönderilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6692) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

MEB'nın 20.05.2005 tarih ve 2999 sayılı yazısı ile bir öğrencinin ilköğretim 
okullarında anketini uygulayabilmesi için bakanlığınızdan istenen izne uygunluk yazısı 
verilmiştir. 

1. Bu anketin içeriği hakkında bilgi sahibi oldunuz mu? 

2.Bakan adına olur veren Nurettin Konaklı kimdir? Olurun altında imzası var mıdır 
varsa bakanlıktaki yetkisi nedir? 

3.Anket içeriğinde yer alan şu soruların MEB ile ne gibi bir ilgisi vardır? 
Okul dışında din eğitimi aldınız mı? Aldınızsa nerede? Sorusunun yanıtları 

arasında cemaatler şıkkı da yer almaktadır. Bu durum cemaatleri yasal olarak tanımak 
anlamına gelmemektemidir? Cemaatten kastedilen nelerdir? 

Çok kadınla evlilik İslam'a göre uygun mudur, namaz kılmayanların dini 
inancı zayıftır, Cuma namazı kılmayan Müslüman sayılmaz gibi, ibarelerde yanlı, ideolojik ve 
siyasal islamı çağrıştıran sorulara neden izin verilmiştir? 

4. Milli Eğitim Bakanlığı hangi yetkiye dayanarak öğrencilerin ve velilerinin dini 
inançlarını deşifre etme hakkını kendinde bulmaktadır? 

5. Laik Cumhuriyetin MEB'nın böylesi çağdışı uygulamalara destek vermesinin 
allında yatan nedenler nelerdir? 

6. Anket gerçekten "İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine karşı tutumu 

>lçme" iddiasında mıdır? 

7. Ankette bulunan "Resim bulunan eve melekler girmez, Dini nikahı olmayanın resmi 
ıikahı geçerli olmaz" türünden ibarelerden genç kuşaklar nasıl etkilenecektir? 
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8. Siz anketin içeriğiyle Atatürk Türkiyesini bağdaşır buluyor musunuz? 

9. Somların içeriğinde yer alan Hurafeler ve batıl inançlarla Müslümanlık dini 

arasında bir ayrımdan söz edilebilir mi? 

10. Din kültürünü ölçme iddiasını taşıyan bu anketle ülkemizde yaşayan dini azınlıklar 

göz ardı edilmemiş midir? 

11. 21. yüzyılın gerekleriyle "kolonyanın abdesti bozup bozmayacağı sorusunu" nasıl 

i 1 i şki lendir iyorsunuz? 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ S©OS" C\ l& /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11860 sayılı yazı. 

Manisa Milletvekili Sayın Ufuk ÖZKAN'ın, "Bakanlıkça Ankara'daki ilköğretim 
okullarına gönderilen bir ankete ilişkin" ilgi yazı eki 7/6692 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetin daha kısa sürede 
sonuçlandırılması için imza yetkileri mümkün olan oranda hizmeti alana en yakın birim 
amirine devredilerek bürokrasi azaltılmaya çalışılmaktadır. Bakanlığımız Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kurul Başkanı Vekili olarak görev yapan Nurettin 
KONAKLI'da bu kapsamda söz konusu izin yazısına imza atmış olup bahse konu ankete 
ilişkin olarak basında çıkan habere müteakip konuyla ilgili bilgilendirildim. 

3-4-5-6-7-8-9-10-11. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal TOSUN'un 
danışman-lığında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 
(Din Eğitimi) Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi ve aynı bölüm Araştırma Görevlisi İsmail 
ARICI tarafından, "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını 
Etkileyen Faktörler (Ankara örneği)" konulu doktora tezi hakkında veri toplayabilmek 
amacıyla hazırlanan ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bilimselliği 
kabul edilerek 17.05.2005 tarih ve 4053 sayılı yazıları ekinde Bakanlığımıza gönderilen; 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı Testi ve İlköğretim Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Derslerine Karşı Tutum Ölçeği, Bakanlığımızca incelenmiş ve bunlardan sadece 
öğrenciye yönelik olarak hazırlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Basan 
Testi'nin uygulanmasına izin verilmiş olup izin verilen bu Test'te söz konusu sorular yer 
almamaktadır. y 

Bilgilerinize arz ederim. , / y A 

f JBt^.Hr. Hüs^in-Ç^LİK 
^ MilK Eğitim Baklhı 
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89.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, uygulamalı din dersleri eğitimine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6693) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Türkan MİÇOOĞULLARI 
İzmir Milletvekili 

1- Önümüzdeki dönem başlatılacak olan uygulamalı din eğitimi dersinin 
uygulama alanları nerelerdir ? Bu alanlar Bakanlığınızca mı 
belirlenmiştir? Yoksa derslere giren öğretmenlerin tasarrufuna mı 
bırakılmıştır ? 

2- Uygulamalı din dersinde öğrencilere gösterilecek ya da öğretilecek 
pratikler nelerdir ? 

3- Din dersi zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bu durumda farklı 
dinlere ya da İslam dininde yer alan farklı mezheplere bağlı öğrenciler 
için nasıl bir uygulama ya da pratik eğitimi verilecektir ? Bu 
öğrencilerin uygulama ya da pratiğe katılmaması halinde ne gibi işlem 
yapılacaktır ? 

4- Uygulamalı din dersi eğitimini Türkiye Cumhuriyeti'nin temel 
niteliklerinden biri olan laiklikle bağdaştırmak mümkün müdür ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.0.03.05.03-1 V£/1f( / £ / ? /2005 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Sayın Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, "Uygulamalı din dersleri 
eğitimine ilişkin" ilgi yazı eki 7/6693 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak olan ortaöğretim 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı'nda, yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zeka, öğrenci 
merkezli öğrenme gibi yaklaşımlar dikkate alınmıştır. Yapılandırmacı yaklaşıma göre 
öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, gelişim düzeyini dikkate alma, etkili 
iletişim kurma, anlam kurma ve değerlendirme önemli kavramlardır. Öğrenci merkezli eğitimi 
temel alan yapılandırmacı yaklaşım öğrenme sürecinde öğrenci katılımına ve öğretmen 
rehberliğine ağırlık vermektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem uygulamaya konulacak olan 
program, "uygulamalı din eğitimi" dersi değil, öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, 
keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecek
leri bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programıdır. 

Bu çerçevede derslere girecek öğretmenlerin orta öğretim Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersinde hangi konulan ve nasıl okutacakları hususu programda açıkça yer almaktadır. 

2. Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanmış olan bu programda, öğrencilerin din ve 
ahlakla ilgili konulara öğrenme sürecinde aktif katılımcı olmaları esas alınmıştır. 

3. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun, 23 Temmuz 1990 tarih ve 2317 sayılı 
Tebliğler Dergisinde yayımlanan 09.07.1990 tarih ve 1 numaralı kararı uyarınca ilköğretim ve 
ortaöğretim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti;uyruklu- Hıristiyanlığa ve 
Museviliğe mensup öğrencilerin bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirmeleri 
kaydı ile, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmelerinin zorunlu olmadığı, ancak bu derse 
girmek istedikleri takdirde velilerinden yazılı dilekçe getirmelerinin gerekli olduğu hükme 
bağlandığından, diğer dinlere mensup öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine 
katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. 

Ayrıca programda diğer dinlere de yer verilerek programa dinler arası açılımlı bir ders 
niteliği kazandırılmıştır. Bu yaklaşıma uygun olan, bütün dinî ve ahlaki değerler, öğretime 
konu edilmiş, ancak din öğretiminde kullanılan yaklaşımlardan birisi olan doktrin merkezli ya 
da mezhep merkezli bir din öğretimine yer verilmemiştir. 

4. Anayasa'nın 24'üncü maddesi gereği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilköğretim 
ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Millî eğitim sistemi 
içerisinde "Uygulamalı din dersi eğitimi" yer almamaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 'nin 
temel niteliklerinden biri olan laiklik ilkesi açısından bakıldığında programda, "Din ve 
Laiklik" isimli bir öğrenme alanına yer verilmiştir. Bu alana bağlı olarak her sınıfta laiklikle 
ilgili birer ünite bulunmaktadır. 

"Din ve Laiklik" öğrenme alanında; Atatürk'ün dine bakış açışını, din-devlet ayrımını, 
laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğunu, Atatürk'ün, dinin doğru 
anlaşılmasına yönelik faaliyetlerini ve öğretimde birliğin sağlanmasının önemini öğretmek 
hedeflenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. --"""̂ "'"""7 

S^JZ/rfm. Hüseyin ÇELİK *) 
Millî Eğitim Baltan^ 
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90.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Ankara'daki ilköğretim okullarında uygulandığı 
iddia edilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6694) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Prof.DrifusCrfa ÖZYURT 
CHP Bursa Milletvekili 

Bakanlığınızca 20 Mayıs 2005 tarih ve 2999 sayılı yazı ile Ankara 
Valiliğine bir yazı yazılmış olup bu yazıda, Ankara Üniversitesi Din Eğitimi 
anabilimdalı doktora öğrencisi İsmail ARICI'nın araştırma anketi adı 
altında, ilköğretim okullarında uygulama izin talebinin incelendiği ve söz 
konusu anketin uygulanmasının Bakanlığınızca uygun görüldüğü ve 
anketin araştırmacı tarafından, uygulanabilmesi için gerekli kolaylığın 
gösterilmesi rica edilmiştir. 

Söz konusu anketin bazı ilköğretim okullarında uygulatıldığı, 
tarafımdan öğrenilmiş ve ankette, Okul dışında din eğitimi aldınız mı?, TV 
ve radyolarda dini içerikli programlara ilgi durumunuz, dini içerikli yayın 
okuma durumunuz, camiye gitme durumunuz, dini kimliğiniz gibi sorular 
yer almıştır. 

İlköğretim öğrencilerine uygulatılmasında sakınca görülmeyen bu 
anketle ilgili olarak; 

1- Bakanlığınızca yazılan 20 Mayıs 2005 tarih ve 2999 sayılı yazıyı 
sizin adınıza, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı 
imzalamış olması nedeniyle, söz konusu anket çalışmasından sizin 
haberiniz bulunmakta mıdır? 

2- Söz konusu anket ile nasıl bir bilgiye ulaşılmaya çalışılmakta dır? 

3- Söz konusu anketin sonucunda elde edilen veriler nasıl 
kullanılacak ve ne şekilde değerlendirilecekdir? 

4- Söz konusu ankete ilişkin verilerin her hangi bir yerde 
yayımlanması düşünülmektemi dir? 

S 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ S ü o l * 0 | l& /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11860 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT'un, "Ankara'daki ilköğretim 
okullarında uygulandığı iddia edilen bir ankete ilişkin" ilgi yazı eki 7/6694 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetin daha kısa sürede 
sonuçlandırılması için imza yetkileri mümkün olan oranda hizmeti alana en yakın birim 
amirine devredilerek bürokrasi azaltılmaya çalışılmaktadır. Bakanlığımız Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kurul Başkam Vekili olarak görev yapan Nurettin 
KONAKLI'da bu kapsamda söz konusu izin yazısına imza atmış olup bahse konu ankete 
ilişkin olarak basında çıkan habere müteakip konuyla ilgili bilgilendirildim. 

2-3-4. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal TOSUN'un danışman
lığında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) 
Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi ve ay m bölüm Araştırma Görevlisi İsmail ARICI tarafından, 
"İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler 
(Ankara Örneği)" konulu doktora tezi hakkında veri toplayabilmek amacıyla hazırlanan ve 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bilimselliği kabul edilerek 
17.05.2005 tarih ve 4053 sayılı yazılan ekinde Bakanlığımıza gönderilen; İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı Testi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Derslerine Karşı Tutum Ölçeği, Bakanlığımızca incelenmiş ve bunlardan sadece öğrenciye 
yönelik olarak hazırlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı Testi'nin 
uygulanmasına izin verilmiş olup izin verilen bu Test'te söz konusu sorular yer 
almamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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91.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Ankara'da bazı okullarda yapıldığı iddia edilen 
anket çalışmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6695) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından" 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Muharrem-!&£Sg 
Yalova-TfiTnetvekili 

2 Haziran tarihli Hürriyet Gazetesi'inde yazar Emin Çölaşan'nın köşesinde yer verdiği ve 
Ankara'da bazı okullarda yapılan bir araştırmada kullanıldığı belirtilen"İlköğretim Din Kültürü Ve 
Ahlak Bilgisi Derslerine Karşı Tutum ÖIçeği"nde Anayasamızın 24. Maddesinde yer alan "kimse,... 
dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz" ifadesine açıkça aykırı, seçenek ve soruların, 
ilköğretim öğrencilerine yöneltildiği iddia edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. 2 Haziran tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yazar Emin Çölaşan'ın köşesinde belirttiği araştırma 
yapılmış mıdır? 

2. Böyle bir araştırma yapılmış ise bu araştırmada aşağıdaki sorular ve ifadeler, öğrencilere 
yöneltilmiş midir? 
Okul dışında din eğitimi aldınız mı? 
Aldınızsa nerede? (Kuran kursu, imam hatip okulu, cemaatler, aile...) 
TVve radyolarda dini içerikli programlara ilgi durumunuz? 
Dini içerikli yayın okuma durumunuz? 
Camiye gitme durumunuz? 
Dini kimliğiniz? (Sünni-Hanefi, Caferi, Sünni-şafı, Alevi, Sünni-diğer, mezhebi yok.) 
Allanın varlığına inanmak gerekir. 
Ahiret günü ve ölümden sonra hayat vardır. 
Kuran'da anlatılan her şey doğrudur. 
Hz. Muhammet Allah'ın peygamberidir. 
Günde S vakit namaz kılmak benim için önemlidir. 
Ramazan'da oruç benim için önemlidir. 
Ramazan'da teravih namazı kılmak benim için önemlidir. 
Namaz sünnetlerinin de kılınması gerekir. 
Dini hükümler, şartlar değişince değişmez. 
İslam'ın yasakladığı konulardan uzak durmak gerekir.' 

3. Bu sorular ve ifadeler, öğrencilerin "dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlayıcı" bir nitelik 
taşımakta mıdır? 

4. İlköğretim öğrencilerine bu tür sorular ve ifadelerin yöneltilmesini, pedagojik açıdan doğru 
buluyor musunuz? 

5. Soruların ve ifadelerin yönlendirici olduğu açıkken, böyle bir araştırmaya niçin izin verilmiştir? 

6. Sorumlular hakkında yasal bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

7. Bakanlığınız APK Başkanlığınca yayınlanan 2004/32 tarihli genelgenizle okullarda yapılacak 
araştırmalar için gerekli izin onaylarını taşra teşkilatlarından alarak Bakanlık Merkezince 
verilmesini sağladınız. Genelgenizde belirtilen gerekçelerde, olası bu tür olumsuzlukların 
önlenmesini belirtmektesiniz. Oysa bu araştırma Merkez teşkilatının vermiş olduğu onayla 
yapılmıştır. Bu gerçeğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/$O<AT 0l/8r/2OO5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11860 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Saym Muharrem İNCE'nin, "Ankara'da bazı okullarda yapıldığı 
iddia edilen anket çalışmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6695 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal TOSUN'un 
danışman-lığında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 
(Din Eğitimi) Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi ve aynı bölüm Araştırma Görevlisi İsmail 
ARICI tarafından, "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını 
Etkileyen Faktörler (Ankara Örneği)" konulu doktora tezi hakkında veri toplayabilmek 
amacıyla hazırlanan ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bilimselliği 
kabul edilerek 17.05.2005 tarih ve 4053 sayılı yazılan ekinde Bakanlığımıza gönderilen; 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Basan Testi ve İlköğretim Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Derslerine Karşı Tutum Ölçeği, Bakanlığımızca incelenmiş ve bunlardan sadece 
öğrenciye yönelik olarak hazırlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı 
Testi'nin uygulanmasına izin verilmiş olup izin verilen bu Test'te söz konusu somlar yer 
almamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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92.- Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOĞDU'nun 2004-2005 yıllarında Ordu iline yapılan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6696) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. 

Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. I.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Ordu ilimiz coğrafi konum ve sahip olduğu doğal güzellikler bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin 
daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Bu açıdan, ilimizin sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisine uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Ordu ilimizdeki, Bakanlığınıza ilişkin kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2004- 2005 
döneminde ne tür yatırımlar yapılmıştır? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış ödenek tutan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4. 2005 yılında, Ordu ilimiz ve ilçelerinde doğalgaz sisteminin ve Devlet 

Demiryolları Ray sisteminin kurulacağını belirtmiştiniz. Bu konuda şimdiye 
kadar neler yapılmıştır? Eğer bir çalışma yapılmamışsa nedeni nedir? Gelecek 
dönemlerde bu çalışmalara başlanacak mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

/-a- C\( 'Vta A nka r «ı 
Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-/o9« JW ' 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 5 TEMMUZ 2005 
1 0 1 1 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11860 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Sayın Dr. İ. Sami TANDOĞDU'nun tarafıma tevcih ettiği. 7/6696 esas 
no'lu yazılı soru Önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği. Devlet Su İşlen 
Genel Müdürlüğü. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri A.O. Genel 
Müdürlüğü ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1- Önerge Cevabı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. İ. SAMİ TANDOĞDU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6696) 

Sorular 1.2.3,4; 
Ordu ilimiz coğrafi konum ve sahip olduğu doğal güzellikler bakımından ülkemizin 

sayılı kentleri arasında yer almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Bu açıdan, ilimizin sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisine uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

-Ordu ilimizdeki, Bakanlığınıza ilişkin kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2004-2005 

döneminde ne tür yatıranlar yapılmıştır? 

-Bu yatırımlar için ayrılmış ödenek tutan ne kadardır? 

-Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 

-2005 yılında, Ordu ilimiz ve ilçelerinde doğal gaz sisteminin ve Devlet Demiryolları 

Ray sisteminin kurulacağım belirtmiştiniz. Bu konuda şimdiye kadar neler yapılmıştır? Eğer 

bir çalışma yapılmamışsa nedeni nedir? Gelecek dönemlerde bu çalışmalara başlanacak 

mıdır? 

Cevaplar 1.2.3.4: 

A) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Ordu ilinde 2004 ve 2005 yılı "Yatırım 

Programında" yer alan ve inşaatları devam eden projeleri; 

Ordu İli enerji projeleri yönünden bölgemizin zengin yörelerinden birisidir. Ordu 

ilinde hidroelektrik enerji potansiyeli yılda ortalama 1,628 milyar kilov/atsaattir. Ordu ilinde 

gerçekleştirilecek Danca-I, Danca-II, Ordu, Kozbükü, Şahinkaya HES projeleri ile ilgili 

bilgiler DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinde yaymlanmıştır. Danca-I, Danca-Ü ve Şahinkaya 

HES'lere özel sektör tarafından başvurular yapılmıştır. 
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Danca-I ve Danca-II HES'lere ait başvurular DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

incelenerek EPDK'ya görüş için iletilmiştir. EPDK'nm çalışmalarının tamamlanması 

beklenmektedir. 

2005 YILI PROGRAMINDA YER ALAN İŞLER 

I-BUYUK SU İŞLERİ 

ORDU (TOPÇAM BARAJI VE HES, DARICA 1 HES) PROJESİ 

1995 yılında TBMM Bütçe-Plan Komisyonuna verilen önerge ile yatırım programına 

alınan proje kapsamında, Ordu Mesudiye ilçesi yakınlarında Melet ırmağı üzerinde inşa 

edilmekte olan temelden 122 m yükseklikteki Topçam Barajında depolanacak 133 milyon m3 

su ile Topçam Barajının 10 km mansabmda 60 MW kurulu gücündeki Topçam HES'le 

199 milyon kilovvatsaat, 20 km mansabmda yapılacak olan 79 MW kurulu gücündeki Danca 

1-HES'le de 292 milyon kilowatsaat enerji üretilmesi planlanmıştır. 

"Topçam Barajı ve HES İnşaatr işi 23/1 0/1 996 tarihinde %45,11 tenzilatla ihale 

edilmiş ve 01/05/1997 tarihinde işe başlanmıştır. 

Barajda bu güne kadar; 550 m uzunluğunda ve 5,50 m iç çapında olan derivasyon 
tüneli bitirilerek nehir tünele çevrilmiş ve derivasyon sağlanmıştır. 36,5 km uzunluğunda 
servis ve ulaşım yolu yapılmıştır. Memba batardosu bitirilerek gövde dolgusuna başlanmıştır. 
Gövde sıyırma kazılan tamamıyla bitirilmiş ve gövde dolgusuna başlanarak tamamı 
4 376 000 m3 olan gövde dolgusunun 3 650 000 m3'ü yapılarak gövde %83 oranında ikmal 
edilmiştir. Gövde dolgusuna 800 m kotundan başlanarak 883 m kotuna ulaşılmıştır (Kret kotu 
915 m'dir.). Birisi 314 m, diğeri ise 347 m ve iç çapı 12 m olan dolusavak tünellerinin kazı ve 
beton kaplamalan bitirilmiş olup giriş yapısı betonlanna devam edilmektedir. 7460 m 
uzunluğunda ve 4,40 m çapında olan enerji tünelinin kazısı tamamlanmış ve 3250 m'lik 
bölümünün beton kaplaması bitirilmiştir. Beton kaplaması yapılan kısmın 2357 m'sinin 
enjeksiyonu tamamlanmıştır. Enerji tüneline 2 noktadan yaklaşımı sağlayan biri 391 m 
uzunluğunda olan yaklaşım-I, diğeri 686 m uzunluğundaki yaklaşım-II tünelleri bitirilmiştir. 
Göl altında kalan çevre yolunda kazı çalışmalanna 2004 yılında başlanmıştır. Barajda fiziki 
gerçekleşme %70'dir. 
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Topçam Barajı ve HES "elektromekanik teçhizat" dış teslimat ihalesi 21/11/2002 

tarihinde yapılmıştır. Hazine onayından sonra sözleşme yapılacaktır. 

Projenin diğer bir ünitesi olan "Ordu Projesi Baraj ve HES'Ierine Ulaşım Yollan 
İnşaatı" ile Ordu İli içinden geçen Melet Irmağı üzerinde inşa edilecek olan mansaptan 
membaya doğru, Kirazlık Regülatörü, Danca II HES, Danca I HES, Kanca Regülatörü ve 
inşaatı halen devam eden Topçam HES tesislerine ulaşımın sağlanması amaçlanmıştır. 
Aynca, söz konusu yol her ne kadar baraj ulaşım yolu olarak yapılacak olsa da ileride 
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak olan yolun bir bölümünü teşkil edecektir. 

"Ordu "Projesi Baraj ve HES'Ierine Ulaşım Yollan İnşaatı'* Topçam HES'ten 
başlayarak Ordu İl merkezinin yaklaşık 20 km güneyinde sona ermektedir. Yolun toplam 
uzunluğu 20 km'dir. Güzergah boyunca toplam 6126 m uzunluğunda farklı boylarda 12 adet 
tünel, menfezler ve Melet Irmağı üzerinde 1 adet köprü bulunmaktadır. İşin ihalesi 
31 .05.2002 tarihinde %66,52 tenzilatla yapılmıştır. Bu güne kadar; biri mansapta diğeri ise 
membada olmak üzere 2 adet şantiye tesisi kurulmuştur. Membadan mansaba doğru 10 adet 
tünel (Tl=227 m, T2-247 m, T3=445 m, T4=257 m, T5=540 m, T6= 1016 m, T7/A= 635 m , 
T7/B 305 m, T10=1745 m Tl 1=191 m) toplam olarak 5597 m boyda tünel kazısı ve 11775 m 
uzunluğunda açık yol kazısı ve 12320 m uzunluğunda kılçık yol kazısı yapılmıştır. Melet 
Irmağı üzerindeki köprünün fore kazıklannın inşaatına başlanmıştır. 2004 yılı sonuna kadar 
10 adet tünelin kazısı bitirilmiştir. 

II.KÜÇÜK SU İŞLERİ 

Küçük su işleri kapsamında ele alman toplam 8,5 milyon YTL yatınm bedelli 14 adet 
taşlan koruma işi ile toplam 750 bin YTL yatınm bedelli 1 adet taşkın ve rusubat kontrolü işi 
yer almaktadır. Söz konusu işler programlandığı şekilde yürütülüp ikmal edildiğinde 12 adet 
meskun mahal ve 218 hektar alan taşkınlardan korunacaktır. Aynca DSİ Genel 
Müdürlüğünün Ordu iline ait 2004 yılı "Yatınmlan" ile 2005 yılına ait "Yatınmlan" ekli 
tabloda verilmiştir. 
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B) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2004 ve 2005 yıllarında Ordu 

ilinde yapılan yatınmlar, bu yatıranlar için ayrılmış olan ödenekler, aynlan ödeneklerin 

kullanım miktarlarım gösterir liste ek'de verilmiştir. Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğünce 2004 yılında planlanan projelerin hepsi öngörülen sürelerde tamamlanmıştır. 

C) TPAO Genel Müdürlüğünce Ordu ilinde; 

2004 yılında 
-İki Boyutlu Sismik (Deniz Alanı) : 1.325 Km 
-Toplam Yatınm Miktan : 1.281.000 YTL. 

2005 yılı için Hedefleri: 
Sondaj öncesi Arama Yatınmlan Projesi kapsamında, jeolojik saha çalışması 

karşılığında toplam 22.540 YTL. ödenek aynlmış olup, Mayıs 2005 sonu itibariyle nakdi 
gerçekleşme kaydedilmemiştir. 

D) Boru Hatlan ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünce, Ordu-Giresun Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi, Ordu ve Giresun illerinin doğal gaz ihtiyacının karşılanabilmesini 
teminen Doğu Anadolu İletim Hattının Sivas ili, Zara ile İmranlı ilçeleri arasında kalan 
bölümtt üzerinde uygun bir noktadan çıkış alarak, Ordu ve Giresun illerine gidecek olan doğal 
gaz bağlantı hattının yapım işidir. Projenin ihalesine 3 faz halinde çıkılmış olup, Ordu iline 
gaz arzını sağlayacak olan Ordu-Giresun Doğal Gaz Boru Hattı Faz-II Projesi, Faz-I 
bölümünün bitim noktası olan pig istasyonundan başlayan ve Ordu Pig İstasyonunda son 
bulan yaklaşık 58.500 m. uzunluğundaki doğal gaz boru hattıdır. 

Ordu-Giresun Doğal Gaz Boru Hattı Faz-II Projesinin ihalesi işlemi tamamlanıp 
yapımına başlanmıştır. Boru hattının 2006 yılı içerisinde işletmeye alınması planlanmaktadır. 
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PROJE ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

K0çûn.sg İŞLEDI 

A-TAŞKIN KORUMA 

1 - Ordu-merkezi Akçalepe ve Tumasuyu 
Çırcıp ve Karkm 

2 - Ordu-merkez Fındıkyataflı deresi ıslahı 

3.- Ordu-Perşembe Aziziye ve Çaytepe 
köyleri caka deresi 

4 • Ordu-Fatsa Bolaman kasabası Çalışlar 
deresi 

5 - Ordu-Çatalpınar Elmakoy Şifasuyu 
Bolaman ırmağı 

6 • Ordu-Perşembe Efirll köyü ve arî-Efirli 
deresi 

7 - Ordu-GDIyalı Tumasuyu kOyO ve arazisi 
Tumasuyu ırmaflı 

8 - Ordu-Onye KeşkOy arazisi Kavaklar 
deresi 

9 - Ordu-Onye Göievl ve GöbO deresi 
arazisi Cûrl deresi 

10- Ordu-merkezl küçük sanayi sitesi ve 
çevresi 

11 - Ordu-merkez EyOplü köyO Melet çayı 

12 - 0rdu-6ulyalı Oefllrmendere 

13 - Ordu-Kumru İlçe merkezi Elekçl deresi 
ıslahı 

14 - Ordu-Onye İlçe merkezi Oösemedlbl ve 
Kabakçı der. ıslahı 

B -TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 

1 - Ordu-merkezi BOlbOi der.2 nolu tersip 
bendi 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

DSİ ORDU İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

KARAKTERİSTİK 

40 ha 

1 mah. 
1 mah. 

11 ha 

1 mah. 
6 ha 

1 mah. 
1 mah. 

1.5 ha 

1 mah. 

60 ha 

: 20 ha 

1 mah. 

79 ha 

1 mah. 
1 mah. 

1 mah. 

1 mah. 

1 mah. 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

2005- 2008 

2005- 2008 

2005 - 2008 

1997- 2005 

200S - 2008 

2005- 2006 

1997 - 2007 

2005- 2008 

2005 - 2010 

2005- 2010 

2005- 2007 

2005- 2005 

2005 - 2006 

2005- 2008 

2005 - 2008 

PROJE 
TUTARI 

• 250 000 

9 250 000 

(500 000 
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400000 
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1700000 

1500000 
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100 000 
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750 000 

750 000 

2004 YILI 
SONU 

HARCAMA 
567 5(6 

567 588 

S67S86 

170 000 

397 586 

2005 YIU YATIR 

Keşif 

(60 008 

(60 008 

« 0 007 

1 

1 

1 

130 000 

1 

25 000 

250000 

50 000 

1 

1 

1 

100000 

25000 

80000 

1 

1 

N 

1 

1 
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1995D0 20060 

PROJE ADI 

gNr-RJİ Şr-KJ0RQ 

BÜYÜK SU İSLERİ 111 

Ordu (Topcam bar.ve HES, Danca 
I.HES) (DOKAP) 

İL TOPLAMI 

DSİ ORDU İÜ 2005 YİU YATIRIMLARI 

KARAKTERİSTİK 

Depolama 133 Iım3 

Kurulu Güç : 139 MUV 
Ort. Örelim : 401 GVYtı/yH 

Depolama 133 hm3 
Taşkın 218 ha 

« m a h . 
Kumlu GOç : 139 J»W 
OıtOratlm : 491 GWh/yıl 

BAŞLAMA-
BİTİŞ TARİHİ 

1995- 2008 

PROJE 
TUTARI 

371 721 000 

371 721 000 

371 721 000 

380 971 000 

2004 YİU 
SONU 

HARCAMA 
14» 476 000 

148 478 000 

146476 000 

144043 58» 

2005 YILI YATIR 

Kejrf 

31 000 000 

31000000 

31000 000 

31 «80 008 

N 

31 0 

31 0 

310 

31 4 

Not: 1 - BOyOk »u lf 1 projtleri 2005 yılı fiyatlarına gOradlr. 

I 
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DSİ OROU İU 2004 V1U YATIRIMLARI 

0 : 2 

(milyon TL) 

PROJE ADI 

TARİM SEKTOfflT 

KARAKTERİSTİK 2004 YILI ÖDENEĞİ 2004 YILI HARCAMASI 

A.TAŞKIN KORUMA 

i - Ordu-mrk.Akçatepe ve Tumasuyu Cırcıp ve Karton 

2 • Ordu-Merkez Kayacık deresi 

3 • Ordu-Çaybaşı llç.mrk. Kargalı ve HacıaB mahallesi 

4 • Ordu-merkez Fmdıkyatağı deresi ıslahı 

5 • Ordu-Perşembe Aziziye ve Çaytepe köyleri caka deresi 

6 • Ordu-Fatsa Bolaman kasabası Çalışlar deresi 

7 - Ordu-Çatalpınar Eknakoy Şifasuyu Bolaman ırmağı 

8 • Ordu-Perşembe EHrH köyü Perşembe der. 

Ordu-Perşembe Elirti koyu ve ara.Efirti deresi 

Ordu-GOlyak Tumasuyu köyü ve arazisi Tumasuyu ırmağı 

Ordu-Ûnye İkizce Kulluca Kurtköy mah.ve arz.KuUuca der. 

Ordu-Ûnye Keşköy arazisi Kayaklar deresi 

Ordu-Ûnye Göktvl ve Gobû deresi arazisi COrl deresi 

Ordu-lkizce Dçe merkezi Akçay deresi (2kuım) 

Ordu-merkez Akçaova deresi ıslahı 

Ordu-mrk.kûçûk sanayi skesl ve çevresi 

Ordu-merkez EyOptt köyü Melet çayı 

Ordu-GOlyak Dejirmendere 

Ordu-Kumru Yukandamlalı ve Derekoy dereleri 

Ordu-Kumru üçe mrk.Elekci deresi ıslahı 

Ordu-Mesudiye Yeşilce kas. Hamur ve Körük dereler) 

Ordu-Ûnye ilce merkezi Doşemedibi ve Kabakçı der.tslahı 

Ordu-Kabatas üç.merkezi Aybastı çayı (Ecel) 

B -TAŞKIN VE RUSU8AT KONTROLÜ 

' Ordu-mrk.Bülböi der.2 nolu 
tarsip bendi 

ENEPJİSEKTflfİB 

BOYVKSmSLBflLLU 

Ordu (Topçam bar. ve HES. Danca I.HES) 

İL TOPLAMI 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taskm 

Taşkın 

Taslan 

Taşkın 

Taskm 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

Taşkın 

40 ha 
1 mah. 

t mah. 

8 ha 

1 mah. 

11 ha 
1 mah. 

6 ha 
1 mah. 

1 mah. 

1 mah. 

1.5 ha 

1 mah. 

3 ha 
1 mah. 

60 ha 

20 ha 

1 mah. 

60 ha 
1 mah. 

1 mah. 

79 ha 
1 mah. 
1 mah. 

i mah. 

1 mah. 

1 mah. 

1 mah. 

1 mah. 

Taşkın 

Depolama 

Kurulu Güç 
OrL Üretim 

Depolama 
Taşlan 

Kurutu GOç 
Ort. Üretim 

139 MW 
<91 GWh/ytl 

133 hm3 
289 ha 
20 man. 

139 MW 
491QWtvyıt 

7 900 
53 000 

17400 
199740 

267 400 

10 000 

-528-



MADEN TETKİK v e ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ORDU İLİ 2004 YILI YATIRIMLARI 
- . Ek- 2 (2 L i s t e ) 

Proje No Proje Adı Ödenek Rev.ödenek Harcama 
(milyon TL) (milyon TL) __ 

Gerçekleşme 
(%) 

99,59 
Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 

2004-13M9 Orta Karadeniz Maden Aramaları 97.000 84.100 83.755 

I 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar . 
2004-16B35 Ağartma Topraklarının Temel Kullanım Alanlarına 

Göre OzeltiMerinin Belir. Standaralzasyonu ve 
Deney Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

2004-16B40 Doğu Karadeniz Bölgesindeki İşletilen ve 
Terkedtlen Maden YataMannın Çevresel Etkilerinin 
Mevcut Arazi Yapılan ile Birlikte Değerlendirilmesi 

1.429 

7.143 

1.243 

6.214 

154 

1.664 

12,39 

26,78 



ORDU İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek 
(YTL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 

13M2 Doğu Karadeniz Polimetal Maden Aramaları 107.143 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 

14F2d Türkiye Havadan Jeofizik ö n Etütleri 11.111 
I 

<sı Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
© *• 
I 16A2 Doğu Karadeniz Bölgesindeki İşletilen ve Terkedilen 5.714 

Maden Yataklannın Çevresel Etkilerinin Mevcut Arazi 
Yapılarıyla Birlikte Değerlendirilmesi 

16U4 Türkiye Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Adlamalan 1.111 

16M3 Volkaniklere Bağlı Masif SOİfıd (VMS) Böl. Küresel 4.667 
Karşılaştırılması 

Rev.Ödenek Harcama 
(YTL) 

106.114 

11.004 

5.659 44 

1.100 -

4.622 41 
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93.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Giresun Aksu Deresi üzerinde bir hidroelektrik 
santral projesi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/6697) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Hilmi GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için tavassutlarınıza arz ederim.03.06.2005 

Mehmet/TŞÖ^ 
Giresun/^fiOetvekili 

Soru 1-Giresun Aksu deresi üzerinde, herhangi bir veya birden 
fazla Hidroelektrik Üretim Santrali kurmayı düşünüyor 
musunuz? 

Soru 2- Düşünülüyorsa, çalışma hangi safhadadır? ( Avan 
Proje, Proje4hale vb.) 

- 5 3 1 -
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T.C 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

/•N i A n k a r i> 

Savı :B.15.0.APK.0.23.300- /<sJ3 H ( A ' 
Konu : Yazılı Soru önergesi ^ PJ g ^ ^ ^ 

1 0 1 0 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11860 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Mehmet IŞIK'ın tarafıma tevcih ettiği. 7/6697 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği. Devlet Su işleri Genci 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/tu/U>tr-
E K j - E R : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1-Önerge Cevabı B a k a n 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6697) 

Sorular 1.2: 

-Giresun Aksu deresi üzerinde, herhangi bir veya birden fazla Hidroelektrik Üretim 
Santralı kurmayı düşünüyor musunuz? 

-Düşünülüyorsa, çalışma hangi safhadadır? (Avan Proje, Proje, İhale vb.) 

Cevaplar 1,2: 

Giresun-Aksu deresi üzerinde enerji amaçlı ve menbadan mansaba doğru olmak üzere 
3 adet proje planlanma kademesinde geliştirilmiştir. Bu projeler sırasıyla; İkisu Barajı VL-
HES, Dereli Regülatörü ve HES ve Çırakdamı Regülatörü ve HES'den oluşmaktadır. 
Bunlardan Dereli Regülatörü ve HES ile Çırakdamı Regülatörü ve HES' in yapımları için 
4628 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu" hükümleri çerçevesinde müracaatlar kabul edilmiş 
olup, projelerle ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 
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94.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Kulu-Tavşanh Beldesinde değerlendirilmeyen 
bir okul binasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6699) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi :(a) 7/5440 esas sayılı yazılı soru önergem. 
(b) Milli Eğitim Bakanı Sn.Hüseyin Çelik imzalı 25.4.2005 tarih-2344 

sayılı cevap. 

İlgi (a) önergeyle; Kulu ilçesi-Tavşançaiı beldesi- Acıkuyu Köyü Kırklar mevkiinde 
bulunan ve en son Bölge Yatılı İlköğretim Okulu olarak kullanılan taşınmazların boş olarak 
durduğundan söz edilerek; bu binanın değerlendirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığı 
sorulmuştur. 

İlgi (b) cevapta; 1993-1994 öğretim yılında, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na 
dönüştürülen bu bina ve tesislerin hizmette kullanılması sürecinde; yıllar itibariyle ödenek 
ayrılmasına ve onarımlar görmesine rağmen, zeminden kaynaklanan nedenlerle onarımların boşa 
gittiği, binaların fiziki anlamda ömrünü tamamladığı; sıhhi tesisat, elektrik ve su şebekesinin 
tamamen çürüdüğü ve yapılacak onarımın boş yatırım olacağı teknik raporla belirlendiğinden; 
Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayıyla kapatıldığı cevaben bildirilmiştir. 

Valiliğin de yaptığı inceleme sonucunda; bu tesisin, başka bir okul veya hizmet 
binası olarak kullanılmasının mümkün olamayacağını tespit ettiği ve tesisb İl Özel İdare 
Müdürlüğüne devredildiği yine önerge cevabıyla tarafımıza bildirilmiştir. 

- Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

(1)Yapımından bu yana henüz 20 yıl geçen böylesine kompleks bir 
tesisin, kullanılamaz hale gelmesinin sebepleri nedir? 

Bu tesisin yapımında görev üstlenenlerin sorumluluğu nedir?Binanın 
teknik denetimini kimler ihmal etmiş veya göz yummuştur? Bu konuda bugüne 
kadar neden herhangi bir inceleme yapılmamıştır? Olayın sorumlularının tespiti 
cihetine neden gidilmemiştir? Bu konudaki gelişmeler nedir? 

(2)Gelinen aşamada bu tesis yıkılacak mıdır? 
Tesisin bulunduğu alan nasıl değerlendirilecektir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/>^35-S2o>Y 9.../.&/20O5 
(300)(317-01) 

KONU : II 6699 Esas nolu 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 14.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

11860-7/6699-11816/34733 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Konya-Kulu-Tavşançalı Beldesinde 
değerlendirilemeyen bir okul binasına ilişkin yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Mülkiyeti Makine ve Kimya Endüstri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olan, Kulu 
ilçesi Tavşançalı Kasabası Acıkuyu köyünde tapunun 23 L Pafta, 3 ada ve 278 parsel 
numarasında kayıtlı olan 98 hektar 4600 m2'lik gayri menkul üzerinde bulunan büyük iş 
makinalan fabrikaları kuruluş yerinin üzerindeki tesisler ile birlikte satın alınıp, yarım kalan 
tesislerin ikmal edilerek işsizlere istihdam sahası yaratmak ve halıcılık için mahallinde 
bulunan ham maddenin işlenmesini sağlayarak iç ve dış piyasaya halı sevk etmek suretiyle 
mahallin ekonomisini geliştirmek amacıyla il daimi Encümeninin 09.05.1984 tarih ve 
284/293 sayılı kararı gereğince düzenlenen protokolle il tüzel kişiliği adına satın alındığı, 

1984 yılında halıcılık okulu yapılmak üzere ikmal inşaatına başlandığı, 1987 yılında 
inşaatın tamamlanarak okulun faaliyete geçirildiği, 1988 yılında okul faaliyetinin sona 
ermesinden sonra yaklaşık beş yıl gibi bir süre boş kalan binanın kullanım hakkının, İl Daimi 
Encümenin 30.12.1992 tarih ve 740 sayılı karan ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde 
kullanılması için 222 Sayılı Kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ve 
tapuya bu şekilde şerh konulmasının uygun görüldüğü ve 1993-1994 öğretim yılından 
itibaren Kulu Yatılı Bölge Okulu Adıyla öğretime açıldığı, 

Ancak, söz konusu binaların geniş bir alana yayılması, fiziki yapı itibariyle eğitim-
öğretime uygun olmaması nedeniyle zaman zaman yapılan büyük onarımlara rağmen uygun 
bir eğitim-öğretim binası haline dönüştürülemediği, binaların başka bir okul ve hizmet binası 
olarak kullanılması da mümkün olmadığından Milli Eğitim İlköğretim Genel Müdürlüğünün 
17.7.2003 tarih ve 8215 sayılı onayı ile kapatılması üzerine, tesislerin İl özel İdaresince devir 
alındığı, Valilik Makamının 19.03.2003 tarih ve 733 sayılı olurları ile oluşturulan komisyon 
tarafından mahallinde tanzim edilen 31.03.2003 tarihli Devir Teslim Tutanağında; söz konusu 
okul ve tesislerin fiziki anlamda ömrünü tamamladığının (sıhhi tesisat, elektrik ve su 
şebekesinin tamamen çürüdüğü) belirlendiği, devir teslim işleminden sonra okul ve tesislerin 
korunması için bekçi görevlendirildiği, 

Daha sonra Adalet Bakanlığınca açık ceza ve infaz kurumu olarak değerlendirilmek 
üzere (sadece okul ve tesislerin bulunduğu) 187.800 m2'lik alanın kiralanması ile ilgili talebin 
İl Genel Meclisine sunulduğu ve alman 07.06.2005 tarih ve 66 sayılı kararla; atıl vaziyette 

bulunan bu tesislerden herhangi bir şekilde yararlanma mümkün olmadığından, 5342 
sayılı İl özel İdaresi Kanununun 10/f ve 64 üncü maddesi gereğince 150,00-YTL yıllık kıra 
bedeli karşılığında, tesislerde yapılacak her türlü tamir, bakım ve onarım ile yeni tesislerin 
yapımı Adalet Bakanlığına ait olmak üzere 25 yıl süre ile kiraya verilmesinin uygun 
görüldüğü, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim 
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Abdülkadir AKSL^ 
Bakan 
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95.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ve 
metropol ilçelerinde toplanan bağışlara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/6700) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 
Ankara Milletvekili 

Belediyelerin bir önemli gelir kaynağı alman bağışlar olduğu bilinmektedir. 
Bununla birlikte basında zaman zaman bağışlarla ilgili çeşitli şikayetler ve 
söylentilere rastlanmaktadır. Özellikle bu söylentiler Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ve Mamak, Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Gölbaşı, Altındağ, Yenimahalle ve 
Sincan olmak üzere 8 metropol ilçede yoğunlaşmaktadır. Bu nedenlerle; Aşağıdaki 
sorularımın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 8 Metropol ilçe için ayrı ayrı 
yanıtlanmasın/rica ederim. 

1- 1994 yılından bu güne Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 8 
Metropol ilçede ne kadar bağış alınmıştır? 

2- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 8 Metropol ilçede, alınan 
bağışlar aynı ve nakdi olarak mı alınmıştır.? 

3- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 8 Metropol ilçede, Bu bağışlar 
dernek, vakıf Belediye Şirketi ya da spor klüpleri adına mı 
alınmıştır? 

4- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 8 Metropol ilçede, alınan bu 
bağışlarda makul bir limit var mı dır? 

5- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 8 Metropol ilçede, bu bağışlar 
nerelere nasıl harcanmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH0650002/?3I3-S-2İ49- 1^.^2005 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 14.6.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11860-7/6700-11856/34870 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili 
Sayın Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY'ın "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve metropol 
ilçelerinde toplanan bağışlara ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler 
aşağıya çıkarılmıştır: 

1- Ankara Büyükşehir Belediyesine 2000-2004 yılları arasında toptancı hal devir 
teslimlerinden ve iftar yemeklerinden dolayı ivazlı ve ivazsız 582.440.991.054.- TL. nakdi 
bağış yapılmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi adına yapılan bağışlardan iftar yemeği için olanlar bu amaçla, 
diğerleri ise belediye hizmetlerinde kullanılmıştır. 

2- Sincan Belediye Başkanlığına nakdi hibe yapılmış olup, bağışı yapılan araç, arsa ve 
demirbaşlara ait hibe listesi ek-1 'de sunulmuştur. 

3- Gölbaşı Belediye Başkanlığına 1994-2005 yılları arasında Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca sahipsiz hayvanları koruma projesinde kullanılmak şartıyla toplam 909.842.00 
YTL nakdi yardım yapılmış, yardımlar 2004 yılında aylık 20.000.00 YTL, 2005 yılında aylık 
30.000.00 YTL.dir. 

4- Mamak Belediye Başkanlığına nakdi olarak herhangi bir bağış yapılmamış, ayni 
olarak; 1 adet ambulans, 7 adet binek aracı ve 3 adet bilgisayar hibe edilmiş, vakıf, belediye 
şirketi veya spor kulübü adına bağış yapılmamıştır. 

5- Keçiören Belediye Başkanlığına 1994-2004 yılları arasında toplam 
2.083.156.763.500 TL. şartsız yardım yapılmış, Keçiören İlçesine bağlı Pursaklar Belediye 
Başkanlığına nakdi bağış yapılmamış, 1 adet otobüs spor kulübü adına, 2 adet araç da 
belediyeye adına bağış olarak tescil edilmiştir. Keçiören İlçesine bağlı Sarayköy Belediye 
Başkanlığına Çevre Bakanlığınca 1994 yılından bu güne kadar temizlik işleri, çöp konteyneri 
ve çöp arabası yapımında araç üstü ekipman alınması şartıyla 20.000.000.000 TL nakdi 
yardım yapılmış, 2 adet küçük Fatih Kamyon ve 1 adet Tümosan Traktör verilmiştir. 

6- Etimesgut Belediye Başkanlığına 1994 yılından bu güne kadar Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığınca 16.587,17 YTL tahsisli, 75.000 YTL şartsız yardım yapılmış, bu 
yardımlar belediye hizmet ve yatırımlarının yürütülmesinde kullanılmıştır. 

7- Altındağ Belediye Başkanlığına nakdi bağış yapılmamış olup, ayni yardımlara 
ilişkin hibe araç ve demirbaş listesi Ek-2'de sunulmuştur. 
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8- Çankaya Belediye Başkanhğma nakdi bağış yapılmamış olup, hibe edilen malzeme 
listeleri ek-3'de sunulmuştur. 

9- Yenimahalle Belediye Başkanlığına nakdi bağış yapılmamış olup, hibe araçlara 
ilişkin liste Ek-4'de sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. / 

AbdülkadirAKSU 
Bakan / , 

EKLER: 
EK-İ! 
EK-2< 
EK-3ı 
EK.-4. 

EK: 1 (1) 
1994-2005 YILLARINI KAPSAYAN ARAÇ HİBE LİSTESİ 

M O D E L 
1995 
1994 
1990 
1995 
1995 
1996 
1996 
1994 
1997 
1999 
2000 
1998 
2000 
2000 
2000 
1994 
1978 
2000 
2001 
2001 
2001 
1998 
2004 
2004 

ÇJNŞJ 
BMC Fatih Kamyon 
Java Motorsiklet 
Şahin Binek 
Doğan SLX 
Dodge Kamyon 
Levend Picap 
Dodge Picap 
Şahin Binek 
Fiat Ducato Kamyonet 
Dodge Kamyonet 250 
Doğan SLX 
Magarus 
Doğan SLX i.e 
Fort Transit 
Man Kamyon 
Fatih Kamyon 
DSK Dozer 
Renault Laguna 
Ford Ranger 
Ford Ranger 
Ford Ranger 
Ford Kargo 
Ford Ranger 
Fatih Kamyon 

MİKTARI 
1 Adet 
4 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
lAdet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
3 Adet 

BÎ£E_YSJ 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1997 
1998 
1998 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2003 
2004 
2004 

-537-
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SIRA NO 
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
n-
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-
41-
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EK: 1 (2) 

1994-2005 YILLARINI KAPSAYAN DEMİRBAŞ HİBE LİSTESİ 

CİNSİ 
Faks 
Bilgisayar Yazıcısı 
Bilgisayar 
Bilgisayar Yazıcısı 
Faks Makinesi 
Araç Yıkama Mak. 
Anfi 
Hesap Mak.(Casio) 
Televizyon 37 Ekran 
Vantilatör 
El Telsizi 
Video 
El Telsizi Aseîsan 
Araç Yıkama Mak. 
Elektrikli Daktilo 

, Mini Buzdolabı(İndesit) 
Kamera (Sony) 
Cep Telefonu Ericson 768 
El Telsizi (Aselsan) 
Prefabrik Şantiye Binası 
Bilgisayar 
Bilgisayar Yazıcısı 
Bilgisayar 
Bilgisayar Yazıcısı 
Paravan 
Muayene Divanı 
Negatoskop 
Para Sayma Mak. 
Telsiz Telefon 
Oto Teyp(Arçelik) 
Metal Dedektör(Fisher) 
Oto Buzluğu 
Bilgisayar Yazıcısı 
Bilgisayar 
Bilgisayar 
Diz Üstü Bilgisayar 
Televizyon 37 Ekran 
Faks (Brother) 
Kaynak Mak. 
Diz Üstü Bilgisayar 
Bilgisayar Yazıcısı 

MİKTARI 
1 Adet 
3 Adet 
3 Adet 
1 Adet 
2 Adet 
1 Adet 
4 Adet 
2 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
2 Adet 
2 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
20 Adet 
1 Adet 
6 Adet 
2 Adet 
5 Adet 
1 Adet 
4 Adet 
4 Adet 
4 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
2 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
2 Adet 
1 Adet 
2 Adet 
1 Adet 
6 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
3 Adet 
1 Adet 

HİBE YELİ 
1995 
1995 
1995 
1996 
1997 
1997 
1997 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2003 
2003 
2003 
2004 
2004 
2004 
2004 
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M.M. 

1994 

S . N O : 

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 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

1994-:!005 
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EK: 1 (3) 

- 2005 YILLARINI KAPSAYAN ARSA HİBE LİSTESİ 

HİBE YILI: 

1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2002 
2003 
2004 
2004 
2004 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 

Toplam: 

ADA/PARSSEL 

4399-1 
4402-1 
4402-1 
342-18 
345-16 
4397-1 
4399-1 
4402-1 
4401-1 
4402-1 
4401-1 
4399-1 
4397-1 
4397-1 
4399-1 
4402-1 
4399-1 
4401-1 
4399-1 
4399-1 
4401-1 
4401-1 
4401-1 
4401-1 
4401-1 
4402-1 
4399-1 
4402-1 
4401-1 
4397-1 
4397-1 
4399-1 
341-8 
972-4 
344-6 
4402-1 
4410-2 
4399-1 
4410-2 
4410-2 
4499-1 
4410-1 
4410-2 
4410-2 
4410-1 
4410-2 
4410-1 
4410-2 

. 

M 2 

70 m2 
42 " 
33 " 
26 " 
37 " 
16 " 
17 " 
33 " 
33 " 
33 " 
33 " 
38 " 
33 " 
17 " 
16 , : 

16 " 
32 " 
17 " 
40 " 
34 •' 
16 " 
17 " 
33 " 
33 " 
33 " 
33 " 
35 " 
36 " 
27 " 
38 " 
72 " 
32 " 
17 " 
27 " 
33 " 
36 " 
33 " 
40 " 
33 " 
33 " 
33 " 
17 " 
41 " 
33 " 
33 " 
36 " 
42 " 
33 « 

1539 m2 
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HİBE ARAÇLARA AİT ÜSTE 

S.NO &N§ri 

S 
1995 Model Ford Transit markaminibüs 
199tPtPted4İ 1-4 Şahin/MURAT 
1998 Mtodel ^4" Şahin/MURAT 
frflflp Model Ford Transit SlA kamyon filo(Çift kabinli cenaze aracı) 
2000 Model Ford Transit Ambulans 
2000 Model Ford Transit 12+1 T12 tipi minibüs 
1997 Model Fiat Oucado marka Ambulans 
Opel Omega marka 
Levend marktı kamyonet cenaze aracı 1977 model 
Renault 9 Bıo'dv/uy marka 1996 model 

PLAKASI 
OG LUG 89 
06 KHA 56 
06 KHA 16 
06 GLA 20 
06 GCL 40 
06 APB 37 
OG YVJ 86 
0 6 A B 8 10 
06 YDY 23 
06 VYM 64 

N E R E D E N ALINDIĞI 
Havas Ground Handling C 
Kadir ŞAHİN 
Kadir ŞAHİN 
Kocalar inş.San.ve Tic.Lt 
Ağaçlı Petrol ve Tic Ltd.Ş 
Ağaçlı Petrol ve Tic Ltd.Ş 
Zekai Dursun İnş.turizm 
Altındağ Düzenleme Satı 
Canbek İnşaat Nakliyat 
FTZ Akaryakıt Otomotiv 

Levend marka cenaze aracı 1996 model 06 VNJ 18 Nizay Turizm A.Ş. 

12 Leyland marka kamyonet 1988 model 06 N 0312 Muttalip AKÇIL 

I 

1996 model Toros 06 VLD 47 Kar-DenA.Ş. 

14 1996 model Toros 06 VLD 46 Kar-Den A.Ş. 
15 Levend marka kamyonet 06 VLU 54 ûzkanlar Elektronik San. 
16 Levend marka kamyonet 06 VLU 57 özkanlar Elektronik San. 

1998 model Ford Transit marka minibüs 06 ZMD 50 Çankaya Marketler Zincir 
18 1999 model MAN 12-163 (Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu) 06 RG 248 Hoşta Hipermark et 
19 2001 model Ford B 120 Pick-Up kamyonet 06 GSB 20 Akarsu İnşaat 
20 1998 model Renault Brodvvay 06ZTT46 Alaattin AKTAŞ 

13+1 m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu SS Ankara Demirciler Ya 
22 BMC Levend 1.8 rüz kasalı kamyonet Cenaze aracı 2002 mod. 06 RGS 35 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

34 
-35" 

Eseneboğa Inş.Tur.Teks. 
Fort Rencır Çift Kabin 4x2 Pick-up 06 TOE 77 Tur Oto Pazarlama T icA 
Fort Transit Münibüs 12+1 2002 model 06 TIA 61 
Fort Trasit Cenaze aracı 350 Pick-up 

Tur Oto Pazarlama Tic.A 
T.C.Ankar Ticaret Borsas 

Fatih Turho Intercooler 200-26 (4x2) şase kamyon 2001 model Akyıl Inşorii ı..: j ı.j 
Fort Transit Münibüs 2000 model 06 AB 5175 
Opol Oıncçja 2.6 AD/NB eleganc 

Nurulah üunyüz 
06 ABB 08 

Fatih 200.20 (!^2)SHT yataklı şasi kamyon 
Türkiye Vakıflar Bankası 
Erdal ATİK 

Ford Tran;ü i-'ick-up 350 MT 2+1 kişilik 2002 model 06 TIE 23 TC.Ankara Ticaret Bor 
BMC Levend 1.8 Cenaze taşıma aracı 2003 mod. 06YIY15 
Hidrolik Sıkıştırmalı çöp kamyonu 06 YIY 45 

SS Ankara Demirciler Y 

1.8 düz kasalı BMC Levent tipi kamyonet (cenaze aracı) 06 LOV 85 
SS Ankara Demirciler Y 
Ali İhsan OĞULTÜRK 

Fiat Dukoto marka ambulans 1997 mod. 
r c e d e s - B e n z S p r i n t e r 213 CDI Araç ü z e r i n e 

h a s t a n a k i l don a n ı m l ı Ambulans 
Motor No.61198150981739 
Ş a s i No. WDB902662 İR 732632 

2005 Model 

Beyaz r e n k 

AR 7fi1 3 Mııan £»n /Rnrnn 



HİBE DEMİRBAŞLARIN LİSTESİ 

Sıra foo|V>- Cinsi i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Evmatik( Bûromatik soğutucu (Sebil) 

Minolta CS.PRO.EP 1054 Marka Fotokopi Mak. 

Minolta EP. 1054 Marka Fotokopi Mak. 

Otoskoo (Haine Marka Mini 2000) 

Celeron Bilpjeayar 

Celeron Bilgisayar 

Slb 0105-2 Strobhı (sık Ban 

SAIK Oioesiren Anonsve Lamba Kontrol Cihazı 

Stroblu Siündirik Büyük Boy 

Çift Kovalı Presll Metal Araba 

Masa Telefonu Kingte! 4032 

Maea Telefonu Klngtel 906 

Yazı Seti ( Kalem Seti) 

Hp 3650 Desk/et Yazıcı 

MageKan Sportrak COLOR EL GPS 

HP Deskjet 3845 Yazıcı 

USB Kablo 1.8 Standart 

Adedi 

1Adet 

1 Adet 

1Adet 

1Adet 

1 Adet 

1Adet 

1 Adet 

1!Adet 
i 

1Adet 

1 Adet 

2 Adet 

3 Adet 

1Adet 

1 Adet 

2 Adet 

lÂdet 

1Âdet 

Tarih 

24.08.2001 

20.03.2001 

20.03.2001 

07.06.2000 

11.03.2004 

22.03.2004 

28.12.2004 

28.12.2004 

28.12.2004 

03.05.2004 

03.05.2004 

03.05.2004 

03.05.2004 

03.05.2004 

15.06.2005 

15.06.2005 

15.06.2005 

Tutar 

177,94 YTL 

1.141,66 YTL 

1.141,68 YTL 

52,70 YTL 

391,00 YTL 

545,16 YTL 

472,00 YTL 

206,50 YTL 

88.50 YTL 

70,78 YTL 

43.40 YTL 

57,66 YTL 

67.50 YTL 

130.00 YTL 

1.180.00 YTL 

133.63 YTL 

1.17 YTL 

Nereden Alındığı 

Kayalar Mutfak eşya San. Tic. Aş. 

Önderler Plastik Ins. Gıda Nak. Turz. San. 

SağlamoSlu Büro Mak. Elk. Kul. San. Tic. L 

Adil TURUNÇ 

Ödem Yapı Denetim Müşavirlik ve mühend 

Zer Elektronik San. Ve Tic.TktŞti. 

Zer Elektronik San. Ve Tic.TktŞti. 

Zer Elektronik San. Ve Tic.TId.Şti. 

Pozitif Medikal Sistemleri San. Tic. Ltd.Şti. 

Pozitif Medikal Sistemleri San. Tic. Ltd.Şti. 

Pozitif Medikal Sistemleri San. Tic. Ltd.Şti. 

Pozitif Medikal Sistemleri San. Tic. Ltd.Şti. 

Pozitif Medikal Sistemleri San. Tic. Ltd. Ç ti. 

Mehmet GÜÇLÜ ve Zeki TİRİTOGLU 

Mehmet GÜÇLÜ ve Zeki TİRİTOGLU 

Mehmet GÜÇLÜ ve Zeki TİRİTOGLU 
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1 

f̂ v 
^ 

X' 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

> » • 

DEM.NO 

' 2044 

^ 2048 

2045 

2046 

2052 

2049 

2050 

455-460 

461 

462-467 

2364 

2365 

2071 

2051 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

531 

532 
2065 

6278 

2074 

ÇANKAYA BELED!wESİ 1994-2005 YILLARI ARASI Hİ^E MALZE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İMAR 

İMAR 

İMAR 

İMAR 

İMAR 

İMAR 

İMAR 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

2ABITA 

ZABITA 

İMAR 

İMAR 

HUKUK 

HUKUK 

HUKUK 

HUKUK 

HUKUK 

HUKUK 

HUKUK 

TEFTİŞ 

TEFTİŞ 

PARK VE BAHÇELER 

FEN İŞLERİ 

PARK VE BAHÇELER 

MALZEMENİN CİNSİ 

PENTIUM BİLGİSAYAR 

ROVVENTA ELEKTRİK SÜPÜRGESİ 

ROWE 8100 MOOEL PLAN KOPYA MAKİNESİ 

RICOH FT 4422 FOTOKOPİ MAKİNESİ 

ROVVENTA 1400 ISLAK KURU ELKT.SUPURGESİ 

EPSON YAZICI 

HEVVLETT PACKART YAZICI 

BEKLEME KOLTUĞU 

MASA 

SANDALYE 

BROTHER KISA ŞARYOLU ELKT.DAKTİLO 

BROTHER KISA ŞARYOLU ELKT.DAKTİLO . 

PROJEKSİYON SİSTEME 

COMPACT ARŞİV SİSTEMİ 

PENTIUM SYSTEM BİLGİSAYAR 

DESKJET YAZICI 

BİLGİSAYAR MABSASI 

PENTİUM SYSTEM BİLGİSAYAR 

BİLGİSAYAR MABSASI 

SCANJET 5P TARAYICI 

OKI ML 591 ELİTE YAZICI 

PENTİUM SYSTEM BİLGİSAYAR v- -""%~'''-- \ 

OKI ML 591 ELİTE YAZICI 1 ç3 * ^ ; ' V ' / \ T K ^ 

COMPAO PROLINE BİLGİSAYAR • J'Î'-^~L3!İ^ 
'• •'. :• * „*"3P~ 

COMPAO PROLINE BİLGİ SAYAR ! • . - * ' V 

ÇİM MAKİNESİ 

MİKTARI 

AN 1 

DEĞERİ 

86.246.320 

22.500.000 

439.040.000 

885.960.000 

42.000.000 

29.353.980 

49.106.400 

13.800.000 

3.450.000 

8.625.000 

34.500.000 

33.350.000 

446.053.100 

3.200.000.000 

223.790.000 

65.406250 

13.225.000 

209.702.500 

13.225.000 

57.356.250 

119.945.000 

166.433.750 

119.945.000 

182.000.000 

182.000.000 

46.000.000 



ÇANKAYA BELED'^ESI 1994-2005 YILLARI ARASI Hr-Ç MALZEM 

S.NO 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

OEM.NO 

2444 

2070 

4892 

4942-5017 

5018-5070 

5071-5101 

5102-5223 

5224-5254 

5255-5345 

5346-5348 

5349-5354 

5355-5356 

5357-5358 

S359 

765 

766 

3646 

3647 

3648 

3649 

2240-2241 

2242-2243 

2244-2245 

2246-2247 

2248-2249 

| 2250-2251 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA 

İMAR 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HP<5Ar> j " | er-' 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

HESAP İŞLERİ 

PERSONEL 

PERSONEL 

İDARİ İŞLER 

İDARİ İŞLER 

İDARİ İŞLER 

İDARİ İŞLER 

ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM 

MALZEMENİN CİNSİ 

PANASONİK MARKA FAX CHZ. 

RAKS MARKA VANTİLATÖR 

PANASONİK MARKA FAX CHZ. 

DOSYA DOLABI 

RAOYATÖR YANI DOLABI 

FÜM CAMLI VEZNE 

O/>NKO 

VEZNE KOMİDİNİ 

MEMUR BANKOSU KOMİDİNİ 

CAMLI ANAHTARLIK 

PARA KONTROL MAKİNESİ 

ELKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ 

RİCOH MARKA FAX MAKİNESİ 

ELKTRİKLİ ÇAY SEMAVERİ 

TRIUMPH-ADLER MARKA FOTOKOPİ MAK. 

TRIUMPH -ADLER MARKA FAXMAK. 

İNOKSAN MARKA ELEKT.BULAŞIK MAKİNASI 

MAKİNA ÇIKIŞ TEZGAHI 

MAKİNA GİRİŞ TEZGAHI 

İTHAL SPREY ÜNİT 

140X80 CM EBADINDA ALFA MASA 

140X 80 CM EBADLI ALFA MASA ÖN PERDESİ 

80X60 CM EBADLI ALFA ETJER *" ' " "'" ' * \ 
" " ' •••••' ^ . v - ~ * 3 
85X65 CM EBADLI ALFA KÖŞE MASASI f£i / $ 

ALFAKESON V: '•? .*• -I?** ^*¥^f 

LALE ŞEF KOLTUĞU V ''<* « , » > , • ^ 7 

MİKTARI 

1 

1 

1 

76 

53 

31 

122 

31 

91 

3 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

) M 2 

r 2 

DEĞERİ 

69.000.000 

15.500.000 

69 000 000 

570.000.000 

106.000.000 

465.000.000 

793.000.000 

93.000.000 

163.800.000 

3.000.000 

49.140.000 

250.000.000 

517.500.000 

100.000.000 

1.200.000.000.00 

400.000.000 

791.775.000,00 

52.900.000 

76.245.000 

97.750.000 

184.912.000 

54 864.000 

115.824.000 

65.024.000 

131.064.000 

174.752.00oJçE 



ÇANKAYA BELEf^ESİ 1994-2005 YILLARI ARASI H'^E MALZE 

S.NO 

53 -*-
54 

55 

56 

57 

56 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

6fl 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

DEM.NO 

2252-2255 

2256-2257 

2258-2263 

2073 

482 

•483 

484-485 

486-499 

500 

501 

502-503 

504 

505 

506 

507-508 

509 

510 

511 

512 

513 

514-515 

516 

517 

518-520 

521 

3748 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM 

İMAR 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KÖŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

KUŞAT 

İDARİ İŞLER 

MALZEMENİN CİNSİ 

LALE ŞEF MİSAFİR KOLTUĞU 

ALFA SEHPA(60X60 EBADU) 

K.2000 MAKAM KOLTUĞU 

OMR20 GESTERNET FOTOKOPİ MAK. 

ESKORT BİLGİSAYAR 

HEVVLET PACKARD LAZER YAZICI 

BİLGİSAYAR MASASI 

DÖNER KOLTUK 

MASTER AYAKLI VANTİLATÖR 

37 EKRAN SONY TV. S.NO:4219528 

ETEJER 

SEKRETER MASASI 

ÇALIŞMA MASASI 

SEKRETER DOLABI 

BEKLEME KOLTUĞU 

UZAKTAN KUM. ARÇEÜK KLİMA 

MAKAM MASASI 

MAKAM KOLTUĞU 

CAMLI KÜTÜPHANE 

ÇİFT KİŞİLİK BEKLEME KOLTUĞU 

MİSAFİR KOLTUĞU ^ ^ n * 1 * ^ 

MASA LAMBASI JJT ^ J * * " * * * 

ATATÜRK RESİMLİ PORTRE § t» ^Hgffijffî 

SİMENS MARKA TELEFON \ ^ V U G ^ 

TELSİM MARKA TELEFON S A N T R A K V * * * «*• 

SİGMA TRS 1816 HESAP MAKİNESİ "'*»•"•••••• 

MİKTARI 

4 

2 

6 

1 

1 

1 

2 

14 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

\ , 
[jMfAN 
Ç2JB 

<Jr I 

1 

DEĞERİ 

225.552.000 

68.072.000 

670 560.000 

1.432.900.000 

650.000.000 

350.000000 

75.000.000 

455.000.000 

14.000.000 

125.000.000 

15.000.000 

300.000.000 

120.000.000 

50.000.000 

50.000.000.00 

475.000.000 

485.000.000 

80.000.000 

110.000.000 

80.000.000 

85.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

45.000.000 

125.000.000 

11.699.833 
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1994 YILINDAN B U G Ü N E KADAR ALINAN HİBE A R A Ç L A 

S.NO 

2 

3 

Mercedes-Vakumlu Yol süpürme araç* 

Meroedcs-Çöp Kamyonu Stkıstırnıah. 

Mercedes-Vakumlu Yol süpürme aracı 

Mercedes-Vakumlu Yo) süpürme aracı 

6 

9 

10 

Mercectes-Vakumlu Yolftl^me aracı 

Mffgedcş-Çöp Kanyonu 30*1 m3,, 

Merçedes-Cop Kamyonu 20+ Im3 

Plakası 

06 TA 651 

06 TA 682 

06 TA 781 

06 TA 637 

06 TA 782 

Û6GBK90 

06 GCJ 91 

Dodge-Süper çift sıralı açık kamyonet 

Ford Turbo Ambulans (Donanımlı) 

11 

Mereedes-Ç6p kamyomı Sıkıştırma». 

İVEKO Kamyonet (Afeç Bud.P1at.) 

12 |FordRanger Çift Kabin Kamyonet 

06GJM58 

06GUP05 

06GZE13 

06KKR50 

Tarihi 

13.10.1999 

18.10.1999 

17.01.2000 

18.02.2000 

02.03i 2000 

p9.Ö*.2000; 

09.08.2000 

16.08 2000 

07.11.2000 

29.11.2000 

14.01.2002 

Verile* Müdürlük 

Temizlik İsleri Md 

Temizlik İşleri Md. 

Temizlik işleri Md. 

Temizl ikleri^. , ; 

Temizlik İşleri Mc|\ •• 

IVâ^kJ^eriMd^ 

Temizlik İsleri Md. 
il . . • I. | . l j . 1 , I . , ı , l ı . 

Veteriner Md. 

İdari ve Mali t si. Md. 

Temizlik İsleri Md. 

Park ve Bahçder Md 

06 VRG 19 06.06.2002 Park ve Bahçeler Md 



0 \ 

S. NO 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Cinsi 

İVEKO Otoyol Çöp Kamyon» 

İVEKO Otoyol Çöp Kamyonu 

Vibrasyonlu El Silindiri 

Asfalt Kazıma Makînası 

Plakası 

06 YOU 53 

06 YOU 55 

İş Makinası 

İş Makinasi 

Tarihi 

14.11 2002 

14.11.2002 

02.08.2002 

12.08.2002 

Verilen Müdürlük 

Temizlik İşleri Mâ. 

Temizlik İşleri ıVld. 

Fen İşleri Md. 

Fen İşleri Md. 

28.04.2004 YİLİNDAN İTİBAREN ALINAN HİBE ARAÇLAR 

Ford Transit çift kabin Kamyonet 

.Ford Transit çift kabin Kaınypnet 

Peugeot Bo,wr Minibüs 

Ford RwJgcrji^kab.^Karnyonet 

Mercedes Çöp Kamyonu 

Mercedes Çöp Kamyonu 

Ford Transit Kamyonet 

Mercedes Bcnz 5 K.Kamyon 

Mercedes Benz 5 K Kamyon 

Mercedes Benz 5 K.Kamyon 

Ford Cargo 2530 6x2 ABS 

06 AJ 1607 

Ûû AHŞ535 _O6.05.20Q4. 

Û6AH8849 

0ö.AJ646y 

06 AJ 3098 

06 AJ 3099 

06 AJ 7058 

06 AK 0951 

06 AK 0950 

06 AK 0844 

06 AP 7770 

21.Ü5.20Ö4 

i 0.05.2004 

0^.06.2004 

26.05.2004 

26.05.2004 

02.06.2004 

01.07.2004 

01.07.2004 

01.07.2004 

14.12.2004 

Zabıta Miid 

ZabıtaMiW 

idari ve Mali İşi.Mfld. - C 

Zabıta Mud 

Temizlik İşleri Mud 

Temizlik İşleri Mfid. 

İdari ve Mali tşi.Mitd. 

Temizlik İşleri Miid. 

Temizlik İşleri Mud. 

Temizlik İşleri Miid. 

Fen İşleri Müd. 

M 

http://_O6.05.20Q4
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96.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ATO'nun hazırlattığı Faili Meçhuller 
Raporuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6701) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Ankara Ticaret Odası'nın hazırlattığı Faili Meçhuller Raporuna göre; hırsızlık, 
yankesicilik, dolandırıcılık, gasp gibi mala yönelik suçlarda faili meçhul sayısının artışı yer 
almaktadır. Söz konusu raporda; 

2001 yılında toplam 160 bin 623 mala karşı suç işlenmiş bu suçlardan 85 bin 
222'sinin, yani % 53 ünün, 

2002 yılında mala karşı işlenen 155 bin 735 suçtan 79 bin 825'inin yani % 51 inin, 

2003 yılında mala karşı işlenen 178 bin suçtan 106 bin 912'sinin yani % 60 inin 

2004 yılının ilk 5 ayında işlenen 81 bin 624 suçtan 50 bin 246'sının yani % 61 inin 
faili meçhul olduğu yer almıştır. 

1- İktidara geldiğiniz 2002 yılından itibaren faili meçhullerin yaklaşık % 10 oranında 
artmasının gerekçeleri nelerdir? 

2- Bu artışların en önemli nedenleri arasında vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntı ve 
işsi/lik önemli bir yer tutmakta mıdır? 

3- Faili meçhullerin artışında Bakanlığınız çalışmalarının etkinliğinin azalması da 
önemli bir gerekçe midir? 

4- Faili meçhullerin azaltılması yönünde Bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır ve yapılacaktır ? 

- 5 4 7 -
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
14/07/2005 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - U C ^ / / 2 . C ^ * > 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :14.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11860(7/6701) sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/6701) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Kırsal kesimlerden büyükşehirlerimize artan göç ve buna paralel olarak gelişen plansız-çarpık 
kentleşme, alt yapı eksiklikleri gibi nedenlerden dolayı asayişe etki eden özellikle de mala karşı 
işlenen suçlar meydana gelebilmektedir. Aynca bazı şehirlerimizde iç ve dış turizmin getirdiği 
hareketlilik, ticaret ve ulaşımdaki canlılık ile tarihi ve turistik yer sayısının fazlalığı mala karşı işlenen 
suçların artmasına neden olabilmektedir. 

Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlam temellere dayalı olarak sürdürmek hukuka ve insan hak 
ve özgürlüklerine dayalı, şeffaf, insani ve sevecen bir yönetimi egemen kılmak, devletle halk 
arasındaki bağı daha da güçlü hale getirmek, en önemli amaçlarımızdandır. Bu amaçlar doğrultusunda, 
iç güvenlik teşkilatlarımızın çağın gereklerine uygun bir performans ve yapılanma içinde olmalarına 
büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, Bakanlığımız, "Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu" isimli 
çok Önemli bir projesini hayata geçirmiştir. MOBESE(Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) 
projesinin Emniyet Hizmetlerinin teknolojiye uygun bir hızda gelişmesini sağlamak, suç ve suçlularla 
daha etkin mücadele etmek, kişi hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak vatandaşa en iyi hizmeti 
sunmak gibi çok önemli hedefleri vardır. 

Kolluk kuvvetlerimiz diğer suçlarla mücadelede olduğu gibi mala karşı işlenen suçlarda da 
mücadele çalışmalarını teknolojinin tüm imkanlarını kullanmak suretiyle hassasiyetle sürdürmektedir. 

Aynca, yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri ile özellikle mala karşı işlenen 
suçlara ilişkin cezaların ağırlaştırılması neticesinde, bu tür suçlarda azalma olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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97.-Adıyaman Milletvekili Mahmut GOKSU'nun, uyuşturucu ve madde bağımlılığına ve alınan 
önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6703) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU 
ararından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

I Mahmut GÖKSU ( \ 
Adıyaman Milletvekili \ 

1. Ülkemizde resmi uyuşturucu bağımlısı kaç vatandaşımız bulunmaktadır? Ne kadar 
uyuşturucu madde kullanılmaktadır? 

2. Uyuşturucu ticaretinden dolayı kaç kişi yakalanmıştır? 
3. Ülkemizde de madde üretimi yapılmakta mıdır? 
4. Madde kullanım yaşı konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? 
5. Okullarımızda alenen uyuşturucu pazarlandığı, öğrencilerin kurye ve pazarlamacı 

olarak kullanıldığı doğru mudur? 
6. Uyuşturucu ile mücadele için neler yapılmaktadır? 
7. Yakalanan madde tacirleri ile ilgili ne gibi cezai uygulama yapılmaktadır? 
8. Ele geçirilen uyuşturucuların tekrar piyasada görüldüğü iddiaları doğru mudur? 

değilse ele geçirilen maddenin ne kadarı, nasıl imha edilmektedir? 
9. Her geçen gün bağımlı sayısının artması konusunda bakanlığınızca dünyaya da örnek 

olabilecek ne gibi uygulamalarınız olmuştur? 
10. Ailenin ve neslimizin korunması için uyuşturucu ile yapılan mücadelenin yeterli 

olduğuna inanıyor musunuz? Yeterli değilse ne gibi projeler geliştiriyor veya 
geliştirmeyi düşünüyorsunuz? 

11. Madde bağımlılarının tedavisi ile ilgili neler yapılmaktadır. Tedavi merkezlerinin 
sayısı ve donanımı yeterli midir? 

12. Tiner gibi piyasadan rahatlıklar elde edilebilecek bağımlılık yapan maddeler hakkında 
herhangi bir önleme alınmış mıdır? 

13. Hükümetin dışında madde bağımlıları ile mücadele için kurulmuş kaç sivil toplum 
kuruluşu mevcuttur? Bu tür kuruluşların daha etkin mücadele vermek için yeterince 
destek verilmekte midir? 

14. Hükümetin çalışmalarının daha etkili olabilmesi için Sivil Toplum Örgütlerinden bir 
destek beklenmekte midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1 .EGM.0.12.04.06 - U o U /fzL. 0 9., A./07/2005 
Konu:Yazılı Soru önergesi ' ' ^ 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/11860(7/6703) sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/6703) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Birleşmiş Milletler 2004 Raporuna göre; Ülkemizde afyon türevleri kullanıcılarının 15-64 yaşlan 
arasındaki genel nüfus içerisindeki oranının %0.05, uçucu madde kullanıcıların oranının ise %0.06 
olduğu tahmin edilmektedir. Diğer ülkelerle, özellikle de Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında söz 
konusu oranların çok düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, bağımlı hale gelenlerin tedavisi ve topluma 
kazandırılması yönündeki çalışmalar Bakanlığımız ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların 
da katkılarıyla yürütülmektedir. Madde kullanımı ile mücadelemiz, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, Birleşmiş Milletlerle ortaklaşa kurduğumuz kısa adı TADOC olan, Türkiye Uluslararası 
Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi tarafından sürdürülmektedir. 2004 yılı 
itibariyle 11.109 şahıs hakkında uyuşturucu maddelerle ilgili suçlardan dolayı işlem yapılmıştır. 

81 il emniyet müdürlüğü bünyesinde oluşturulan madde kullanımı ile mücadele uygulama ve 
irtibat birimleri; üniversite tıp fakülteleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımızın uzman personel 
desteğiyle lise ve dengi okul öğretmen ve yöneticilerine, öğrenci velilerine, okul aile birliği üyelerine, 
ceza ve tutukevleri personeline, talep halinde diğer kitlelere yönelik madde kullanımı ve bağımlılığı 
konusunda konferans, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenleyerek bilinçlendirme faaliyetlerini 
sürekli gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, ülke genelinde yaklaşık 5000 öğretmen ve 80.000 
öğrenciye eğitim verilmiştir. 

İl emniyet müdürlüklerimiz bünyesinde oluşturulan sokak ve okul timlerince, okul önlerinde ve 
çevrelerinde istihbari çalışmalara ağırlık verilerek uyuşturucu madde satıcılarına meydan 
verilmemektedir. Giriş ve çıkış saatlerinde, okullarımızın yakın çevresinde ve güzergahında asayiş 
birimlerimizin resmi ve sivil ekipleri görev almakta, herhangi bir olayda veya şüpheli durumda gerekli 
müdahaleler yapılmaktadır. Yine, özellikle okul çevrelerindeki umuma açık yerlerin denetimi 
kesintisiz bir şekilde sürdürülmekte, okul yöneticileri ve okul aile birlikleri ile irtibata geçilerek, 
sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. 

Sağlık Bakanlığınca çeşitli eğitim ve araştırma hastanelerinde oluşturulan Alkol ve Madde 
Bağımlıları Araştırma ve Tedavi Merkezleri (AMATEM) ile Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma ve 
Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM) çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. 

Güvenlik kuvvetlerimizce yakalanan uyuşturucu maddeler yargılama sürecinde "Adli Emanete" 
teslim edilmekte ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümleri 
gereğince mahkemece belirlenen bir komisyon tarafından imha edilmektedir. 

Uyuşturucu maddelerle yakalanan kişilerin kullanıcı olduğu anlaşılırsa 2 yıllık bir denetimli 
gözetim kararı uygulanmakta ve tedavileri yapılmaktadır. 
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Ülkemizde tıbbi ve bilimsel amaçlarla kullanılan Afyon Alkoloidlerin imali, yurt içinde satışı 
ve ihracı hususunda Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bazı illerimizde yasal olarak 
haşhaş üretimi ve hasadı TMO denetiminde gerçekleştirilmektedir. Hasadı gerçekleştirilen afyon 
kapsülleri morfin imali için Afyonkarahisar Haşhaş ve Alkoloid Fabrikasına gönderilmekte, böylece 
eroinin yasadışı imali engellenmektedir. 

Madde kullanımı ve bağımlılığı sosyal bir olgudur ve farklı ekonomik, sosyal ve kültürel 
problemlerden kaynaklanmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelemizin, ilgili birimlerimizin üstün 
gayret ve çabalarının, modern teknik ve taktikler ile analiz ve risk profili çalışmalarına verdiği 
Önemle pekişmesi yanında, sivil toplum örgütlerinin katkıları ve uluslararası işbirliği ile daha 
etkin, başarılı ve verimli sonuca ulaşacağı bir gerçektir. Güvenlik kuvvetlerimizin suçla 
mücadelesinde başarıyı yakalaması için halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini 
alması büyük önem arzetmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, Adana Sokak 
Çocukları Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEM, Çocukları Suçtan ve Suçlulardan 
Koruma Vakfı, Çocuk Vakfı, Çocuk İhmalini ve İstismarını önleme Derneği, Adli Bilimler 
Demeği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Ankara Barosu Çocuk Hakları 
Komisyonu, Bilgi Üniversitesi NODO Gençlik Kulübü gibi kuruluşlarla koordineli 
çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. 

Bugün güvenlik teşkilatlarımızda, adeta başarının yarış alanlarından biri de yasadışı uyuşturucu 
kaçakçılığıyla mücadeledir. Son dönemde yüzde 25'lere varan bu artış, yakalanan başarının açık bir 
göstergesidir. Uyuşturucuyla mücadelemiz, insanlığın geleceğini temsil eden gençliğin kurtarılmasının 
yanında elde edilen büyük miktarlardaki karaparanm uluslararası camiaya suç, terör ve istikrarsızlık 
olarak geri dönüşünü engellemeye matuftur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

.bdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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98.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Çerkezköy Belediyesinin yaptırdığı 
bazı binalara ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6713) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

•his TÜTÜNCÜ/ 
Tekirdağ Milletvekili ' 

Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesinde bulunan Emlak konutları girişindeki Orman ve 
Çevre Bakanlığına ait yerin, Çerkezköy Belediyesince ilgili bakanlıktan 49 yıllığına 
kiralandığı ve bu alanın belediyece yürüyüş parkuru ve piknik alanı olarak tahsis edildiği 
bilinmektedir. 

Çerkezköy Belediye Başkanının Orman ve Çevre bakanlığından kiralanan alanda, 
ağaçları kestirerek, spor alanları ve bir bina yaptırdığı, yakın zaman önce ise bir mescit ile 
muhtarlık odası yapımına başlandığı hakkında tarafıma şikayetler ulaştırılmaktadır. Ayrıca 
çok yakın yerde bir mescidin bulunduğu, yeni mescit yapılması nedeninin ise, halen mevcut 
ve kullanılmakta olan mescidin, belediye başkanının kardeşi ve ortaklarının yaptığı villaların 
önünü kapattığı ve rant sağlama amacını taşıdığı ileri sürülmektedir. Bu şikayetlerdeki 
tepkiler, piknik ve yürüyüş alanı içerisinde düşünülen yeni mescit ile muhtarlık binasının 
hem yerinin uygun olmaması hem de, inşaat alanında ağaçların kesilmesi ve haksız rant 
sağlanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Söz konusu yerde yapılan spor alanları ile binalar nedeniyle kesilen ağaç sayısı 
ne kadardır? Binaların yapımı kanunlara uygun mudur ve ruhsatları var mıdır? Kanuna 
aykırılık varsa ve ruhsatta alınmamışsa, sorumlular hakkında, bu güne kadar her hangi bir 
işlem yapılmış mıdır? öte yandan kesilen ağaçlar hakkında bu güne kadar ne gibi işlemler 
yürütülmüştür? 

2- Emlak konutları sitesi yapılırken cami inşaatı için ayrılan alanın belediyece iptal 
edildiği ve bu alana belediye başkanının kardeşi ve ortakları tarafından villa yapıldığı 
iddialarının doğruluk derecesi nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/^">U(-^2.o>4 0^/^/2005 
(300) (317) 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlığın 28.06.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-454-4/3081 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 23.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/6713-11933/35014 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sn. Enis TÜTÜNCÜ tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 7/6713 Esas Numaralı 
yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Domuzdere Mevkii 100 Ada, 64 Parsel sayılı Orman Vasıflı yerin, Çerkezköy 
Belediyesi adına Orman Bakanlığı'nm 09.12.1996 tarihli ve 1708-46/638 sayılı Olur'u ile 49 
yıl müddetle piknik alam ve mesire yeri olarak tahsis edildiği ve 16.01.1997 tarihinde 11 
maddeden oluşan taahhüt senedi ile kullanım şekli ve kuUamcıya tanman haklann 
belirlendiği, 

Söz konusu yerde mescit ve muhtarlık binası yapılmadığı, ancak bekçi kulübesi ve 
rekreasyon alam içindeki açık otopark alanında araçlar mesire yerine sokulmadığı için piknik 
ve mesire yerine giriş- çıkışı takip etmek, araç girişini engellemek amacıyla, planda yönetim 
merkezi olarak ayrılan alanda, voleybol, basketbol ve tenis sahası yapıldığı, 

Bahsi geçen kullanımdaki mescitin ise 1991 yılında Tepe Emlak Konutlarının yapımı 
sırasında Sadri ŞENER adına kayıtlı olan eski 29.M.4.d Pafta, 240 Ada, 39 Parsel, yeni 1450 
ada, 1 parsel üzerinde Tepe Emlak Konutlarının şantiye binası olarak yapıldığı, adı geçen 
şahıs tarafından parsel satıldığı için ise şantiye binasının bulunduğu yerden kaldırılarak mer'i 
planda cami alam olarak ayrılan yere taşındığı, 

Piknik ve mesire yeri alanında yapılan bekçi kulübesi ve açık spor tesisi alanında 
hiçbir ağacın kesilmediği, ağaçların tespitinin ise söz konusu alanın tahsisi esnasında Belediye 
tarafından yapılarak her ağaca numara verilmek suretiyle paftalar üzerine işlendiği, 

Anlaşılmıştır. y^ 
Bilgilerinize arz ederim. ^r 

Ar^îÖkadirAKSU 
/ / Bakan 
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99.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, TSE Başkanının yönettiği kuruma yönelik 
yolsuzluk suçlamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6714) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

^- ^-^ *.uuı,—-\ 
Ümmet KANDOĞAN \ 
DYP Denizli Milletvekili 

Basında yer alan bazı haberlere göre Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Kenan 
Malatyalı, Fatih Altaylı'y» ziyaret ederek "TSE'de yılda en az 500 milyon dolarlık yolsuzluk 
oluyor." şeklinde bir ihbarda bulunarak "Ben bu kurumun başındayım ama bu rezaletle baş 
edemiyorum" demiştir. 

Bu çerçevede; 

1- TSE başkanının bir hukuk devletinde kendisine bağlı bir kuruluştaki yolsuzlukları 
ilgili resmi makamlara değil de bir gazeteciye şikayette bulunmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

2- Kurumun başındaki en yetkili kişinin yolsuzluklar ile baş edememesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

3- TSE ' nde yıllık yaklaşık 500 milyon dolara ulaşan ve standart dışı malların 
Türkiye'ye girmesine yeşil ışık yakan bu yüzden ithalat patlamasına neden olan 
ve yerli sanayiciyi haksız rekabet ile zarara uğratan bu uygulamanın çözümü için 
neler yapacaksınız? 

4- Bu yolsuzluklar ile baş edemeyen ve buna rağmen görevinde oturan kurum 
yöneticileri için neler yapacaksınız ? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B 14.0.BHİ 0 1 - ^ 1 M 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi L 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İlgi:a)23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6714-11945/35029 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 28.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106454-5/3085 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Sayın Başbakanımıza 
yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AH OTŞKÜNİ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek:l 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1.) TSE Başkanlık Makamı, Sayın Fatih ALTAYLI ile görüşmeden çok daha 
önce Kurumdaki yolsuzluklarla ilgili olarak, gerek Adli Makamlar ve gerekse 
Bakanlık Müfettişleri ve Kurumdan atanan muhakkikler marifetiyle, yolsuzlukları 
araştırmak ve hukuka aykın uygulamaları ortaya çıkarmak için gereken işlemleri 
başlatmış ve takibini de titizlikle yapmıştır. 

2.) Kurumun başındaki en yetkili kişi olan TSE Başkanı, yolsuzlukları 
önlemek için zaten idari soruşturmaları başlatmış, adli soruşturmaları başlatmak için 
suç duyurularında bulunmuş ve yolsuzluğu tespit edilmiş üst düzey personeli 
görevinden alarak, yerine başka personel atamalarım yapmıştır. TSE Başkanı, 132 
Sayılı Kanunun ve ilgili yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkiyi olaylar duyulur 
duyulmaz sonuna kadar kullanmıştır.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri Eylül 
2004 tarihinden bu yana Enstitüde soruşturmaları yürütmektedir. 

3.) Türk Standardlan Enstitüsü olarak yolsuzlukların üzerine gitmekten başka, 
hukuka aykın uygulamaların tekrar ortaya çıkmasını önleyecek "yeniden yapılanma" 
çalışmaları başlatılmışın başta da ithalat birimlerinin yeniden yapılanması ile ilgili 
olarak DTM ile birlikte düzeltici faaliyetler hızla hayata geçirilmeye 
başlanılmıştır.Bunun yanısıra tüm Kurumda yeniden yapılanma çalışmaları 
sürmektedir.Şurasıda bir gerçektir ki TSE ülkemize yapılan ithalatın %4,5'i üzerinde 
DTM adına test yapmakta ve sonucunu ilgili gümrüğüne göndermektedir.Bunu 
yanısıra ülkemize birçok yoldan ithalat gerçekleşmektedir. 

4.) Türk Standardlan Enstitüsü Başkan ve üyeleri 132 Sayılı TSE Kuruluş 
Kanunu'nun 7.maddesine göre TSE Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından 
gizli oyla üç yıl için seçilmektedir. En son yapılan 25/05/2005 tarihli 44.TSE Genel 
Kurul toplantısında TSE Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Kanun'da 
gösterilen usulde olmuştur. 
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100.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kars-Digor-Hisarönü Köyünün 
köprü ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/6716) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

09.06.2005 
Feridun F.BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- KARS İlimizin DİGOR ilçesi'ne bağlı HİSARÖNÜ Köyü'ne ulaşımı 
sağlayan köprünün 2001 yılında bir sel felaketinde yıkılmasından sonra, aradan 
geçen 4 yıllık süreye karşın, yeni bir köprü yapılmamış olmasının sorumları 
kimlerdir? 

2- Köprünün bulunduğu bölgeye baraj yapılacağı gerekçesi ile köprünün 
yapılması ertelenmekte ise; BARAJ ne zaman yapılacaktır? 

Baraj yapılmıyor ise; köprü için neden beklenilmektedir? 

3- Her olasılıkta, 600 nüfuslu Hisarönü Köyü'nün ulaşımını sağlamak için 
bir proje üretilmesi gerekli değil midir? 

h/f 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ 9 - 5 3 2 - ^ ° ^ ?.../.S:./2005 
(300) (317-01) 

KONU : 7/ 6716 Esas Numaralı 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlığın 28.06.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-454-7/3082 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 23.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/6716-11973/35082 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn Feridun Fikret BALOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen ve Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandmlması istenilen 7/6716 Esas 
Numaralı Yazılı Soru Önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Kars ili Digor Hisarönü Köyü Köprüsünün 10.07.2001 tarihinde meydana gelen sel 
felaketinde yıkıldığı ve ulaşım dışı kaldığı, 24.09.2001 tarihinde köprünün etütü yapılarak 
Köy Hizmetleri 10. Bölge Müdürlüğü onayı ile 2002 programına alındığı, 

Ancak D.S.İ 24. Bölge Müdürlüğünün Dolaylı Barajı Projesi ile Hisarönü Köyünün 
baraj sulan altmda kalacağımn belirtilmesi üzerine, köprünün baraj sulan altında kalması ve 
baraj yapımının bitim tarihinin D.S.İ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından net olarak ifade 
edilememesi sonucu yapım programından çıkartıldığı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5dülkadirAKSU 
Bakan 
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101.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Elmalı'ya kaymakam 
atanmasına ve bazı görevlerin vekaleten yürütülmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6717) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

09.06.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- ANTALYA lli'nin en eski ilçelerinden ELMALI'ya; kurs için yurtdışına 
giden kaymakamın ayrılmasından sonra TAM DOKUZ AYDIR kaymakam 
atanmamasının nedenini açıklar mısınız? 

2- Vekalet görevinin yakın ilçe kaymakamlarınca yürütülmesi nedeniyle, 
birden çok ilçenin yönetim sorunlar» ile karşılaşması dikkate alınarak, ELMALI 
İlçemize kaymakam ataması yapılacak mıdır? 

3- Antalya ile ilgili iddialı söylemler hergün kamuoyuna yansırken, 
Antalya'nın ilçesi Elmalı'da; 

a) Emniyet Amirliği, 
b) Tapu Sicil Müdürlüğü, 
c) Nüfus Müdürlüğü, 
d) Özel İdare Müdürlüğü, 
e) Tapu Kadastro Müdürlüğü, 
f) Kütüphane Müdürlüğü, 
g) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 

görevlerinin de vekaleten yürütülmesi olağan bir uygulama mıdır? 

4-Antalya'nın ELMALI İlçesi, iktidarınızın ilgi ve hizmet alanı içinde yer 
alacak mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.PGM.0.71.00.01-A/ 2 . 1 8 2, ö£ /07/2005 
Konu : Yazıh soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-454-8/3083 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği ve sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği yazıh soru önergesine (7/6717) ait sorular incelenmiş olup, cevaplar aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Soru önergesinin 1.maddesinde Elmalı ilçesinin Kaymakamsız olduğu, bu ilçeye 
Kaymakam atanıp atanmayacağı sorulmaktadır. Anılan ilçe Kaymakamı, 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri ile Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışma 
Gönderilecek Devlet Memurlan Hakkında Yönetmelik gereğince lisansüstü eğitim yapmak 
üzere, 19.09.2004 tarihinde 1 yıl süre ile İngiltere'ye gönderilmiş olup, 19.09.2005 tarihinde 
yurtdışından dönerek görevine başlayacağından, dolu olan bir kadroya Kaymakam atanması 
mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilçe, hizmet yürürümü ve sorunlarının çözümü 
bakımından boş bırakılmamış, vekaleten başka Mülki İdare Amirlerince görev yürütülmüştür. 

Diğer yandan anılan ilçede, Emniyet Amirliği ve Nüfus Müdürlüğü görevleri asaleten, 
Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü; Kütüphane 
Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevleri vekaleten yürütülmektedir. Ancak,.ilçe 
müdürlüklerinde kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli gayret 
gösterilmektedir. 

Arz ederim. 

JulkadirAKSU 
Bakan 
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102.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, engellilerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6719) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

Âİ\J£WA/V 
1 

Bihlun TAMAYLIGİL 

CHP İstanbul Milletvekili 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde,Ba?bakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 2005 yılında engellilerin istihdamı konusunda azami özenin gösterilmesi amacıyla 
bir genelge yayınlandığı basında yer almıştı. 

1) Bu genelgeye istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren genelge içeriğindeki başlıklarda 
hangi gelişmeler olmuştur? 

2) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren istihdam imkanı yaratılan kaç engelli vatandaşımız 
bulunmaktadır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00./5*r &/ .&/2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 23.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6719-11976/35085 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdüriüğü'nün 28.06.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-454-10/3080 sayılı yazısı. 

ilgi yazılar ile İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL'e 7/6719 esas nolu 
ait Yazılı Soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunujmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Niı 
Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BİHLUN TAMAYLIGİL'İN 
7/6719 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, Başbakan Sayın recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından 2005 yılında engellilerin istihdamı konusunda azami özenin 
gösterilmesi amacıyla bir genelge yayınladığı basında yer almıştu 

Sorul : 

Bu genelgeye istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren genelge içeriğindeki 
başlıklarda hangi gelişmeler oluşmuştur 

Cevap 1 : 

Özürlülerin toplumsal yaşama katılımları açısından gelir getirici bir işte çalışarak 
üretken olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, özürlülerin istihdamı 
konusunda yapılması gerekenlerin sistemli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için 2005 yılı 
Sayın Başbakan tarafından "Özürlülerin istihdam. Yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu 
kapsamda 2010 (2005-2010) yılına kadar özürlülerin istihdamı konusunda ülke çapında 
istihdam politikası oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla "2005-2010 Özürlülerin 
istihdamı Eylem Planı" hazırlanmıştır. 

Bu eylem planında işsizliğe öncelik verilmiş ve ilk olarak kamuda yer alan kota 
kontenjanlarının doldurulması hedeflenmiştir. Özürlü kadrosunda yaklaşık 40-50 bin 
(Yaklaşık 26307 işçi, yaklaşık 23-24 bin memur olduğu tahmin edilmektedir-Resmi 
rakam memurlarda 38326 olmakla birlikte özürlü istihdam açığını bildirmeyen kurumlar 
bulunmaktadır) boşluk bulunmaktadır. Bunların en kısa zamanda doldurulması 
Başkanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. 

2005 - 2010 Özürlülerin İstihdamı Eylem Planının Etkinliğinin Sağlanması 
amacıyla istikrarlı ve etkili bir eylem planı için Özürlüler İdaresi Başkanlığı, çeşitli 
aralıklarla ilgili taraflarla toplantılar düzenleyecek olup, bu toplantılarda Eylem Planının 
yürütülmesindeki gelişmeler değerlendirilecektir. 2005 - 2010 Özürlülerin İstihdamı 
Eylem Planı, sosyo-ekonomik durum ve özürlülerin ihtiyaçlarındaki değişimler ile 
bağlantılı olarak gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde değiştirilecektir. 

Bu dönemde gerçekleştirilen en önemli faaliyet "Özürlüler Kanunu'nun yürürlüğe 
girmesidir. Bu kanun ile mesleki rehabilitasyon ve istihdam alanında, özellikle 
ayrımcılığın önlenmesi yönünde çok önemli hükümler yer almaktadır. 

Nisan_Mayıs döneminde açılan memur sınavlarında 63 kadro ilan edilmiştir. Açılan 
bu kadro sayısının bu kadar düşük olması nedeniyle, bu kadroların ilan edilmesi ve 
izlenmesinden sorumlu olan Devlet Personel Başkanlığı ile temasa geçilerek, bu konuda 
Kamu kurum ve kuruluşları bazında önlem alınması talep edilmiş ve bu konudaki 
denetim ve izleme yetkilerini kullanarak özürlü kontenjanlarını doldurmayan kurumların 
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uyarılmalarını istenmiştir. Konu ile ilgili olarak özürlü istihdamının artırılması amacıyla 
Devlet Personel Başkanlığı gerekli çalışmaları başlatacağmi ve ilgili kurumları ikaz 
edeceklerini bildirmiştir. 

Bu Genelge kapsamında Başkanlığımız ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği 
yaparak istihdamı artırmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Bu amaçla Özürlüler 
İstihdam Yılı çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek üzere Başkanlığımız, Mesleki 
Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye İş Kurumu ve 
Devlet Personel Başkanlığı ile daire başkanlığı seviyesinde bir çalışma ve izleme grubu 
kurulmuştur. Bu çalışma grubu özürlü işçi ve memur istihdamındaki yaşanan sıkıntıları 
gidermeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Genelge çerçevesinde; işyerlerinde özürlülerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm 
önerilerine ilişkin Bakanlıklar düzeyinde bilgi alış-verişi yapılmıştır. Ayrıca İstanbul, İzmit, 
izmir, Denizli, Kocaeli, Bursa, Zonguldak, Amasya, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, 
Hakkari ve Van illerine gidilmiş, saha çalışması yapılarak yerinde incelemeler yapılmış, il 
yetkilileri -valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları- ile toplantılar yapılmış, 
durum değerlendirilmiştir. 

özürlüler İdaresi Başkanlığı olarak Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu ile birlikte Özürlü istihdamında 2005 İstihdam Yılı eylem planı 
çerçevesinde bir çok ortak çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda üretilen projeler şu 
şekildedir; 

Özürlüler İdaresi Başkanlığınca "Özürlülerin istihdamını artırmaya yönelik 
toplumsal bilinçlendirme seminerleri" düzenlenmesi amacıyla proje hazırlanmış ve 
bu projenin Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile işbirliği halinde yürütülmesi 
planlanmıştır. 

özürlü istihdamı yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, işverenlerin özürlülere 
yönelik olumsuz tutumları nedeniyle, genellikle yeterli sayıda özürlünün' istihdamı 
sağlanamamaktadır. Özürlü istihdam eden işyerleri ise özürlünün becerisine uygun 
çalışma koşullarını yaratmadıkları veya bu koşulları nasıl oluşturacaklarını bilemedikleri 
için özürlü çalışanın yeteneklerinden yeterince yararlanılamamakta ve özürlü birey 
yeterince verimli olamamaktadır. İşyerlerinde özürlünün mesleğine, yeteneklerine, 
beklentilerine ve özür durumuna uygun iş imkanı sağlanarak özürlünün sosyal yaşama 
tam katılabileceği görüşünün yerleşmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla pilot olarak seçilen illerde özürlü istihdamının artırılması ve özürlülerin 
çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda kamu üst düzey yöneticileri ile işverenlerin 
bilinçlendirilmesine yönelik olarak seminerler düzenlenecektir. Seçilen iller özürlü 
istihdamı kontenjan açığı dikkate alınarak seçilmiştir ve bu seçilen 11 ll'de özürlü 
istihdam açığı toplam istihdam açığının yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. Bu proje ile ilk 
etapta 5 ilde (İstanbul, Ankara, izmir, Denizli, Balıkesir) bilinçlendirme seminerleri 
düzenlenmesi planlanmıştır. Bu seminerler düzenlenirken mümkün olduğu kadar geniş 
katılım sağlanacak ve ilgili ilin kamu üst düzey yöneticileri yanında istihdam ile ilgili sivil 
toplum örgütleri ile de işbirliği yapılacaktır. 
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Bu illerle beraber pilot olarak seçilen diğer 6 İlde (Antalya, Gaziantep, Kayseri, 
Tekirdağ, Samsun, Diyarbakır) bilinçlendirme toplantılarının yanısıra özürlülere ve 
işverenlere yönelik anket çalışması da yapılacaktır ve ayrı bir proje olarak komisyona 
sunulacaktır. Yapılacak anket çalışmasının iki boyutu olacaktır. 

1- Açık kontenjanları bulunan işverenlere yönelik ankette; 

İşverenlerin özürlü istihdam etmeme nedenlerinin, özürlülerde atadıktan niteliklerin, 
sisteme ilişkin değerlendirme ve önerilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

2- Özürlüler yönelik ankette ise; özürlülerin niteliklerinin tespiti, iş ararken 
karşılaştıkları sorunlar, sisteme ilişkin değerlendirme ve önerilerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 

Bu anketlerden elde edilen verilerin analizi ve raporun hazırlanması sonucunda: 

İş arama becerilerinin kazandırılmasına yönelik ve özürlülerin, işverenlerin 
ihtiyaçlarına göre istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik eğitimler 
düzenlenecektir. 

Başkanlığımız hazırlanan ve Ceza Paraları Komisyonuna sunulan başka bir proje 
ise "Özürlülerin İstihdamını Artırmada ICF Kodlamasının Kullanılmasına Yönelik 
Eğitim ve Uygulama" Projesidir. 

Bu proje ile özürlü kişilerin bireysel becerilerine uygun işlerde istihdam 
edilebilmeleri için ICF kodlama sisteminin kullanılması amacıyla uygulayıcılara yönelik 
eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Eğitim sonrası İŞKUR'a başvuran özürlülerin ICF 
kodlama sistemi kullanılarak mevcut potansiyellerine uygun işyerlerine yerleştirilmeleri 
sağlanacaktır. Söz konusu çalışmalar ilk etapta seçilecek pilot illerde yapılacak olup, 
daha sonra ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

özürlüler İdaresi Başkanlığı olarak çalışmalarına başlanan başka bir araştırma 
Projesi de "Özürlü İstihdamına Yönelik Özürlü Ve işveren Tutumlarının Ve Çalışan 
Özürlülerin Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin incelenmesidir. 

Bu proje ile: 

"Özürlü istihdamını etkileyen faktörlerin belirlenmesi" amaçlanmıştır. Bu temel 
amaçtan yola çıkarak 

• özürlü çalıştıran ve çalıştırmayan işverenlerin özürlü istihdamına yönelik 
tutumlarının belirlenmesi, 

• çalışan ve çalışmayan özürlülerin özürlü istihdamına yönelik tutumlarının 
belirlenmesi, 

• özürlü olmayan çalışanların özürlü istihdamına yönelik tutumlarının saptanması, 
• çalışan özürlülerin verimlilik düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi 

hedeflenmektedir. 

özürlüler idaresi Başkanlığı olarak özürlü bilgilerinin sağlıklı ve tüm özürlülük 
politikaların da kullanabileceğimiz detayda, bilimsel kriterlere uygun bir "Ulusal 
özürlüler Veritabanf oluşturulması hedeflenmektedir, özürlüler veri tabanı projesi 
üzerindeki bilgiler özürlülükle ilgili her alanda politika belirlemek, özellikle istihdam 
konusunda, doğru işe doğru özürlü vatandaşımızı yerleştirmek açısından önemli bir 
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projedir. Başkanlığımız tarafından hazırlanan proje TÜBİTAK'a araştırma projesi olarak 
sunulmuştur. Projenin Tübitak tarafından kabul edilmesi halinde altyapı çalışmalarına bu 
yıl içerisinde başlanabilecektir. 

Bunların yanı sıra Avrupa Birliğine sunulan projeler de şu şekildedir; 

• VVorkplace Accommodations for People with Disabilities 
(özürlü Bireyler için İşyeri Düzenlemeleri) 

LEONARDO DA VİNCİ 

AB MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI 

Bu proje önerisinde hedef, kamu ve özel sektör işyerlerinde özürlülere yönelik işyeri 
düzenlemelerinin nasıl yapılacağını açıklayan bir başvuru kaynağı oluşturmaktır. 
özürlülere yönelik işyeri düzenlemelerinin uygulamasından sorumlu olan insan 
kaynakları müdürleri ve işverenler hedef grup olarak değerlendirilmiştir. Hazırlanacak 
olan başvuru kaynağı ile insan kaynakları müdürlüleri ve işverenler özürlülere yönelik 
işyeri düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olacaktır. 

• Systems Of Integrâtıon Of People With Disabilities (Pwd) Into Labour Market 
(İşgücü Piyasasına Özürlülerin Entegrasyonu Sistemleri) 

SOCRATES 
GRUNDTVIG2 

LEARNING PARTNERSHIPS 

2004 yılı içerisinde GRUNDTVIG iletişim seminerlerine katılım sağlayan Başkanlığımız, 
bu program kapsamında 2005-2007 yılları arasında uygulaması planlanan iki proje 
önerisi sunmuştur. Bunlardan ikincisi; 
Polonya, Lituanya, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, ispanya ve Türkiye'nin ortak çalışması 
sonucu oluşturulan ve istihdam sistemlerinde yaşanan problemlere yönelik çalışmalar 
yapmayı amaçlayan "İşgücü Piyasasına özürlülerin Entegrasyonu Sistemleri" başlıklı 
proje önerisidir. 

Soru 2: 

1 Ocak 2005 tarihinden İtibaren istihdam imkanı yaratılan kaç engelli 
vatandaşımız bulunmaktadır 

Cevap 2: 

Iş-Kur'un göndermiş olduğu ve 2004 - 2005 Ocak-Mayıs dönemini içeren genel 
verilere göz atıldığında özürlü işe yerleştirme oranlarında kamuda %109,88, özelde 
%39,3 oranında bir artış söz konusudur. Bununla ilgili detaylı veriler aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. \ ( t 

Saygılarımla. \ \ \ \V) 

NimetVöBOKÇU 
Devlet Bakanı 
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103.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Istanbul-Esentepe'de yaptırılan bir inşaata 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6720) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Eczacıbaşı ve İş Gayri Menkul Yatırım Ortaklığına ait Esentepe'de yaptırılan inşaatla 
ilgili olarak; 

1. Ruhsat üzerinde konuya ilişkin herhangi bir onanmış imar planı olmadan, konut 
fonksiyonu ilave edip, ünite sayısı 151'den 377'ye çıkarılıp, 248.332 metrekare inşaat 
ruhsatının bu şekilde verilmiş olması, istanbul imar yönetmeliğine ve imar kanununun 
ile ilgili maddelerine aykırı mıdır? 

2. Şişli İlçe Belediyesi İmar Planlama Müdürlüğü tarafından 20.11.2002 ve 16.09.2004 
tarihlerinde plan tadilatlarının yapıldığı ve bu planların Büyükşehir Belediyesi 
tarafından onanmamasına rağmen, bu kararlara dayandırılarak ruhsatın düzenlenmesi 
ve ısrarla devam ettirilmesi idari yönden açıkça suç unsuru değil midir? 

3. En son plan 29.12.2003 tastik tarihli 1/5000 ölçekli Şişli merkez ve çevresi'rezivyon 
nazım imar planı geçerli olduğuna göre söz konusu parselde açığa çıkan ve iskan 
edilen bodrum katların toplamı dahil olmak üzere yapılabilecek inşaat alanı 73.568 
metrekare iken neden 248.332 metrekare inşaat yapılmıştır? 

4. Söz konusu parsele ilişkin verilen ruhsat ve eklerinin birer nüshası Büyükşehir 
Belediye Başkanlığında bulunmasına ve söz konusu parselin ticaret alanında kaldığını, 
konut yapılamayacağını yine aynı parselde 2.5 emsal inşaat izni olduğunu 8.6 
olamayacağını belirtmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi neden denetim yetkisini 
kullanmamaktadır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/?574-82o?-0 .1/.&/2005 
KONU : 7/6720 Esas Numaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 23.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11980-7/6720 - 11906/34987 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'nın İstanbul Esentepe'de yaptırılan bir inşaata 
ilişkin yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Şişli Belediye Başkanlığınca; Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi 303 pafta,!946 ada, 
136 parsele mer'i İmar Planına göre 31 Aralık 1998 yılında yasalara uygun olarak inşaat ruhsatı 
verildiği, 

Söz konusu yerin konut projesinin tasdik edilmediği, (sözlük anlamı Özel Ticari Konut olan) 
Rezidans tasdiki yapıldığı, 

Ünite sayısının 151'den 377'ye çıkartıldığı, tekrar talep edilmesi halinde bu sayının 
düşebileceği veya yükselebileceği, 

248.332 m2 inşaat ruhsatının İstanbul İmar Yönetmeliğine ve İmar Kanununun ilgili 
maddelerine aykırı olmadığı, 

Önergede sözü edilen 20.11.2002 ve 16.09.2004 tarihlerinin plan tadili teklifi değil, ilgililerin 
ruhsat tadilatı talebi olduğu, 

29.12.2003 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar 
planına göre hazırlanacak olan, 1/1000 ölçekli uygulama planlarının Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca onanıp yürürlüğe girmesinden sonra teklif edilecek parselde bodrum katlarının emsale 
dahil edileceği, ruhsat verildiği tarihteki plan notuna göre bodrum katların emsal hesabına dahil 
olmadığı, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; söz konusu inşai faaliyetin denetim altında 
tutularak ruhsat ve eklerine uygun devamının sağlanması, yapıda kaçak ve ruhsata aykırı eklenti 
bulunup bulunmadığının tespit edilmesi yönünde Şişli Belediye Başkanlığına talimat verildiği, ruhsat 
ve eklerine aykırılık var ise konu hakkında yapılan yasal işlemlerle ilgili bilgi ve belge istendiği, 
yapılan incelemede 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli planı yürürlükten kaldırmadığının anlaşıldığı, 
plan notlarının ise "bodrum katlar emsale dahil değildir", "iskan edilen bodrum katlar emsale dahil 
edilecektir" gibi birbirine zıt hükümler içermesi nedeniyle emsal hesaplarında farklı sonuçlar çıkacağı, 
ayrıca ticaret fonksiyonunda kalan parselde konut fonksiyonuna yer verilmesinin planlama yönünden 
tekkiki ve yapılacak işleme esas olmak üzere Bayındırlık ve İskan Başkanlığına görüş sorulduğu, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AK$ 
Bakan 
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104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6721) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı 

olarak cavaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı İtibariyle mevcut personel 

sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 

personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 

personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

£X SÜRELİ 
Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.17/ / 1 # 9 .../.../2005 
Konu : Bursa Milletvekili 18 TEMMUZ 2005 

Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23/06/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6721 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

jffiımA^ 
EK: Faruk Nafiz ÖZAK 
- Cevap yazısı Bakan 
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1-2-

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/6721 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel sayısı 
ne kadardı? 

2- Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

3- 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan personelinizin 
yıllara göre dağılımı nasıldır? 

CEVAPLAR: 

PERSONEL SAYISINA İLİŞKİN TABLO 

BİRİM 

Bakanlık (Merkez) 
Karayolları Gn.Md.lüğü 
Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü 
İller Bankası Gn.Md.lüğü 

TOPLAM 

YILLAR 
2002 YILI SONU 

İTİBARİYLE MEVCUT 
PERSONEL 

12 083 
24 425 
12 709 
3 819 

53 036 

2005 MAYIS SONU 
İTİBARİYLE MEVCUT 

PERSONEL 
10 549 
21363 
11991 
3 401 

47 304 

EMEKLİYE AYRILAN PERSONELE İLİŞKİN TABLO 

BİRİM 

Bakanlık (Merkez) 
Karayolları Gn.Md.lüğü 
Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü 
İller Bankası Gn.Md.lüğü 

TOPLAM 

YILLAR 
2002 
1075 
1297 
324 
256 

2 952 

2003 
881 
1221 
470 
310 

2 882 

2004 
1027 
1518 
454 
143 

3142 

2005., 
412 • 
561 
245 
98 • 

1316 
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105.- Manisa Milletvekili Nuri ÇÎLÎNGÎR'in, Manisa Saruhanlı îshakçelebi Beldesinde 
meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6722) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakam Sayın Faruk Nafiz 
ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

A— 
Nuri ÇİLİNGİR 
Manisa Milletvekili 

28/05/2005 tarihinde Manisa İli Saruhanlı İlçesi îshakçelebi Beldesini sel 
basmış, beldede 46 ev sular altmda kalmıştır. Bu evlerden 16 adedi yıkılmış, 10 
adedi de ağır hasar görmüştür. 

Söz konusu afet îshakçelebi beldesinin içerisinden geçmekte olan 
Hayıtlıderenin ıslahının iyi yapılmaması sonucu meydana gelmiştir. 
Hayıtlıderenin yöreye zarar vermeden akışını sağlamak üzere yapılması mecburi 
olan, Sankız Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı ile DDY üzerine yapılan, dere 
geçiş kanalları ve karayolu altma inşa edilen menfez dar ve yetersizdir. 

Yağmurların biraz fazla olması durumunda adı geçen ve yetersiz olan su 
kanallarından taşan sular beldeyi basmakta, dolayısıyla îshakçelebi beldesi sular 
altında kalmaktadır. 

Sorular: 

1- Manisa İli Saruhanlı İlçesi îshakçelebi Beldesinde karayollarına zarar 
veren sel taşkınlarının önlenmesi için Bakanlığınızca bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

2- Tamamen hatalı dere ıslah çalışmalarından dolayı su baskınına uğrayan . 
ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza yapılması gereken yardımlar 
konusunda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

3- Sel baskınından dolayı evleri zarar gören vatandaşlarımıza yardım 
etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.1 II İZ 3 1 - ...A../2005 
Konu : Manisa Milletvekili 1̂8TEMMÜZ"20Ö5 

Nuri ÇİLİNGİR'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23/06/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6722 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
- Cevap Yazısı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NURİ ÇİLİNGİR'İN 

T.B.M.M. 7/6722 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

28/05/2005 tarihinde Manisa İli Saruhanlı İlçesi tshakçelebi Beldesini sel basmış, beldede 
46 ev sular altında kalmıştır. Bu evlerden 16 adedi yıkılmış, 10 adedi de ağu* hasar görmüştür. 

Söz konusu afet İshakçelebi Beldesinin içerisinden geçmekte olan Hayıtlıderenin ıslahının 
iyi yapılmaması sonucu meydana gelmiştir. Hayıtlıderenin yöreye zarar vermeden akışım 
sağlamak üzere yapılması mecburi olan, Sankız Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı ile DDY üzerine 
yapılan, dere geçiş kanalları ve karayolu altına inşa edilen menfez dar ve yetersizdir. 

Yağmurların biraz fazla olması durumunda adı geçen ve yetersiz olan su kanallarından 
taşan sular beldeyi basmakta, dolayısıyla İshakçelebi Beldesi sular altında kalmaktadır. 

1- Manisa İli Saruhanlı İlçesi İshakçelebi Beldesinde karayollarına zarar veren sel 
taşkınlarının önlenmesi için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2- Tamamen hatalı dere ıslah çalışmalarından dolayı su baskınına uğrayan ve evleri zarar 
gören vatandaşlarımıza yapılması gereken yardımlar konusunda Bakanlığınızca ne gibi 
çalışmalar yapılmıştır? 

3- Sel baskınından dolayı evleri zarar gören vatandaşlarımıza yardım etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Manisa İli Saruhanlı İlçesi tshakçelebi Beldesi geçişi önceki yıllarda bölünmüş yol 
olarak yapılmış olup, bu kesimdeki çalışmalar esnasmda eski yoldaki mevcut sanat yapılarına 
ilaveler yapılmak suretiyle yeni yola uygun hale getirilmiştir. Sanat yapılarının rutin bakımları da 
Karayollarının 23.(Manisa) Şube Şefliğince yapılmaktadır. 

Ayrıca, aşın yağışlar sonucunda oluşabilecek sel tahribatının önlenmesi konusu, 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olmayıp, yol altından menfezlere bağlanan 
akarsuyun geçtiği kesimler, ilgili Kuruluşlarca gözden geçirilerek, çalışma yapılması 
gerekmektedir. 

2- Manisa ili Saruhanlı ilçesi İshakçelebi beldesinde meydana gelen sel afetinin hemen 
akabinde, Manisa Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğümüze ait teknik ekiplerce bölgede ön hasar 
tespit çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların bitimini müteakip, bölgeye Afet İşleri Genel 
Müdürlüğümüzden iki eleman görevlendirilmiştir. 10/06/2005 tarihinde tamamlanan kesin hasar 
tespiti sonucunda, beldede 8 ağu- hasarlı, 27 de az hasarlı konut tespit edilmiştir. 7269 sayılı yasa 
ve Acil Yardım Yönetmeliği Hükümlerine göre, meydana gelen sel afetinin genel hayatı 
etkileyici mahiyette olmadığı belirlenmiştir. 

/ 3- Afe£|Şle»iJjenel Müdürlüğümüzce sel afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımızın 
Myaçlannın karşılanabilmesi için 09/06/2005 tarih ve 9104 sayılı Olur gereği Manisa Valiliğine 
5O.0ÖO.-YT/V Acîl T^ i ım Ödeneği gönderilmiştir. 
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106.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Sütçüler-Çandır Köyünün yeni 
yerleşim yerinin haritada yer almayışına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/6724) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sn. Faruk UZAK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 

Çandır köyü İsparta'nın Sütçüler İlçesine bağlı yaklaşık 220 haneli bir köydür. 
Sınırları içerisinde yılda 10.000'e yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yazılı 
Kanyon Tabiat Parkının da bulunduğu bu köy, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nın 
haritasında yer almamaktadır. Diğer bütün Bakanlıkların haritasın da yer alan, okulu 
ve sağlık ocağı bulunan ayrıca tarım teşviği de alan köyün seçilmiş muhtarı da 
bulunmaktadır. 

SORU1: Çandır köyünün geçmişteki yerleşim alanının Karacaören Barajının 
yapımıyla sular altında kalmasıyla, Köy halkı barajın üst'tarafındaki bugünkü araziye 
yerleşmiştir. Bu kadar uzun zaman içerisinde köyün yeni yerleşim yerinin haritaya 
alınmamasını nasıl açıklarsınız? 

SORU2: Turizm ve doğal güzellikler açısından önemli bir yeri olan bu bölgeye, 
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın haritasında yer almamasından dolayı bir çivi bile 
çakılamamaktadır. İnşaat yapmaya kalkana ise15 bin ytl.ceza verilmektedir. Bu olayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

SORU3: İsparta Valiliği tarafından Örnek köy seçilen, Turistlik açıdan da önemli olan 
bu bölgeye, valilik tesis yapmak için girişimler de bulunmuş, fakat saydığım bu 
sorunlar sebebiyle sonuç alamamıştır. Bu büyük yanlışlığı ne zaman ve ne şekilde 
gidermeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17//503 .../.../2005 
Konu : İsparta Milletvekili ^ jf TEMMUZ 2005 

Mevlüt COŞKUNER'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23/06/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol .0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6724 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
- Cevap yazısı 

574 -



B : 127 19 . 9.2005 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEVLÜT COŞKUNERİN 

T.B.M.M. 7/6724 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Çandır köyünün geçmişteki yerleşim alanının Karacaören Barajının yapımıyla sular 
altında kalmasıyla, Köy halkı barajın üst tarafındaki bugünkü araziye yerleşmiştir. Bu kadar uzun 
zaman içerisinde köyün yeni yerleşim yerinin haritaya alınmamasını nasıl açıklarsınız? 

2- Turizm ve doğal güzellikler açısından önemli bir yeri olan bu bölgeye, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı'nın haritasında yer almamasından dolayı bir çivi bile çakılamamaktadır. İnşaat 
yapmaya kalkana ise 15 bin YTL. ceza verilmektedir. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- İsparta Valiliği tarafından örnek köy seçilen, Turistik açıdan da önemli olan bu 
bölgeye, Valilik tesis yapmak için girişimler de bulunmuş, fakat saydığım bu sorunlar sebebiyle 
sonuç alamamıştır. Bu büyük yanlışlığı ne zaman ve ne şekilde gidermeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 

1- Çandır Köyünün yeni yerleşim yerinin haritaya alınmaması konusu Bakanlığımız 
görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında bulunmamakta olup, konunun 3194 sayılı İmar 
Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu hükümleri kapsamında ele 
alınması gerekmektedir. 

2- Konu 1. cevap ile bağlantılı olarak Bakanlığımız görev, yetki ve sorumlukları 
kapsamında bulunmamakta olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile 
5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu hükümleri kapsamında ele alınması gerekmektedir. 

3- İsparta Valiliği'nce örnek köy seçilen ve Turistik açıdan önemli olan bu bölgenin bir 
plan kapsamında düzenli bir şekilde gelişimini sağlamak ve Turizm Potansiyelini geliştirmek 
amacıyla anılan alanın 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyannca Turizm Merkezi veya 
bölgesi olarak belirlenmesini sağlamak amacıyla konu Kültür ve Turizm Bakanlıgma 
aktarılmıştır. 
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707.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, iş kazalarını azaltmak amacıyla yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLUnun 
cevabı (7/6725) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

Adana Milletvekili 

Türkiye'de 1994- 2003 yıllan arasında sekiz yüz otuz bir bin iki yüz kırk sekiz iş 

kazası olmiış. Bu kazalarda, ortalama her 82. 4 iş kazasından biri ölümle sonuçlanmıştır. İş 

kazaları en sık, madencilik, dokuma, gıda, metal endüstrisi, makine, inşaat, nakliyat ve ticaret 

sektörlerinde meydana gelmektedir. Konu ile ilgili olarak; 

1) Bakanlığınızca, ülkemizdeki yüksek iş kazası düzeyini en aza indirmek amacıyla 

nasıl çalışmalar yapılmaktadır? 

2) İş kazalarının önlenmesine yönelik olarak, kazaların en yoğun olduğu sektörlerde 

özel önlemler alınmakta mıdır? 

- 5 7 6 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0 : 2 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.O-12-00-00/â20-îmW 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Adana Milletvekili Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'a ait 
7/6725 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Özellikle son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerek kurumsallaşma gerekse 
mevzuat bakımından önemli gelişmeler katedilmiştir. AB ve ILO normları dikkate alınarak 
4857 sayılı iş Kanunu yasallaşmış ve İkinci Ulusal Program çerçevesinde iş sağlığı ve 
güvenliği alanında AB müktesebatı uyumlaştırılarak 21 adet Yönetmelik yayımlanmıştır. 
Ayrıca, 4857 sayılı Kanun çerçevesinde 10 yeni yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. 

5038 sayılı Kanunla, iş sağlığı, güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ILO Sözleşmesi 
5039 sayılı Kanun ile de İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO sözleşmesi onaylanmış 
ve 155 sayılı ILO sözleşmesinde zikredilen işçi-işveren kesimlerinin de içinde yer aldığı 
ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulmasında istişari mahiyette görüş 
belirlemek amacıyla Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuş ve 6 Mayıs 2005 
tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Bunun yanında, üst hukuk normu olarak tüzük çalışmaları yürütülen ve AB'nin 
89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi daha önce İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği şeklinde 
uyumlaştırılmış ve yürürlüğe konmuştur. Ancak, Danıştay 10 uncu Dairesi tarafından şekil 
yönünden yürütülmesinin durdurulması kararı doğrultusunda söz konusu Direktif esas 
alınarak tüzük tasarısı hazırlanmış ve Başbakanlığa gönderilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 77 nci maddesine göre "İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü Önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 
bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla 
yükümlüdürler." ibaresi ile yine aynı maddede "İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş 
kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili Bölge 
Müdürlüğüne bildirmek zorundadır." ibaresi yer almaktadır. 

İş Kanunu'nun yukarıda belirtilen maddesine göre işyerlerinde önlem alma 
yükümlülüğü işverene aittir. Kanunun işverene verdiği tüm bu yükümlülüklerine rağmen, 
bilindiği üzere, Bakanlığımız İş Müfettişleri, her yıl hazırlanarak Bakan Onayı ile 
uygulamaya konulan aylık teftiş programları gereğince çeşitli sektörlerden işyerleri, çalışma 
hayatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, yukarıdaki etmenlerde dikkate 
alınarak iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönlerinden denetlenmektedir. 

Türkiye genelinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden yapılan tüm bu programlı 
denetimlerde amaç, proaktif yaklaşım çerçevesinde, işyerlerinde olabilecek meslek hastalığı 
ve iş kazalarım önlemeye yöneliktir. 

tntHMUl** 
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4857 sayılı İş Kanunu'nun 82 nci maddesi ile getirilmiş bulunan işyerlerindeki* 
güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlara ilişkin yönetmelik 20/01/2004 tar/hlf 
ve 25352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre sanayiden 
sayılan devamlı olarak 50 işçi çalıştıran ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 
işverenler işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi 
hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde çalışan işçi sayısına, işyerinin risk grubuna göre bir 
veya daha fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle yükümlü kılınmıştır. Adı 
geçen yönetmelikte iş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik elemanların görev, yetki ve 
sorumlulukları belirlenmiştir. 

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78 inci maddesine göre işyeri kurulmadan kurma 
izni işletme safhasına geçme aşamasında da işletme belgesi alınması ile ilgili yönetmelik 
17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmeliğin amacı ise işyerlerinin sağlık, güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara 
uygun olarak kurulması ve işletilmesini sağlamaktır. 

Proje teftişlerindeki amaç, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için 
gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak, işyerlerindeki ortak genel 
problemleri belirlemek ve tüm ilgili tarafların da katılımıyla bu sorunlara çözüm önerileri ve 
tedbirleri ortaya koymak ve sektör ile ilgili veri toplamaktır. 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 
çerçevesinde, Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas alınarak 4857 sayılı İş Kanunu 
uyarınca yeni yönetmelikler çıkarılmış olup, bu yeni yönetmeliklerde yer alan yeni 
yaklaşımlar çerçevesinde Bakanlık tarafından sosyal tarafların da etkin katılımı sağlanarak, 
sektör bazında "Proje Teftişleri" yürütülmeye başlanılmıştır. 

Proje teftişleri amacıyla sektör seçiminde, iş kazalarının veya meslek hastalıklarının 
yoğun olduğu sektörler öncelikli olarak ele alınmaktadır. Örneğin, Maden işkolunda 
ülkemizde ve dünyada her türlü tedbire rağmen toplu ölümlü kazalar olabilmektedir. Maden 
işyerlerinde, çalışma koşullarından kaynaklanan risklerin azaltılmasını, gerekli sağlık ve 
güvenlik tedbirlerinin alınması ile işçi ve işverenlerde konu hakkında bilincin artırılmasını 
sağlamak amacıyla bu işyerlerinin bir proje kapsamında denetime alınmasına karar 
verilmiştir. Bu karar uyarınca, Grup Başkanlıklarında teftiş heyetleri oluşturularak ülke 
çapında ve belirli bölgelerde yoğun olarak bulunan yeraltı ve yerüstü kömür, taş, mermer 
ocakları ile çeşitli metal ve metal dışı maden işletmeleri ilk olarak Ekim-Aralık 2004 tarihleri 
arasında 43 ilde toplam 772 işletme denetime tabi tutulmuştur. Yine, söz konusu projenin 
devamı olarak ikinci kez Temmuz-Aralık 2005 tarihleri arasında projenin 2 nci safhasının 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu safhada da, birinci safhada 
kapalı olan veya ulaşılamayan işyerlerine ulaşılması, ulaşılmış olan işyerlerine de 2 nci kez 
ziyaret etmek suretiyle kontrol denetimlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun 
yanında inşaat sektöründe de yılda en az dört ay yoğun inşaat denetimleri yapılmaktadır. 

Benzer şekilde, Bakanlığımızca, Tuzla Özel Tersaneler Bölgesi Projesi, İzmir Ailağa 
Gemi Söküm Bölgesi Projesi, Akaryakıt ve LPG Dolum Tesislerinde Sektör Denetimi Projesi, 
Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarında Denetim Projesi, Zirai Mücadele İlaçları Üretimi 
Yapılan İşyerlerinde Sektör Denetimi Projesi, Patlayıcı Madde İmal Eden veya Kullanan 
İşyerlerinin Sektör Denetimi Projesi, Şeker Fabrikaları Denetimi Projesi, Asbest ile Çalışan 
İşyerleri Denetimi Projesi tamamlanmış olup, Boya İmal Eden İşyerleri Denetimi Projesi, 
ILO/IPEC Mobilya Sektöründe Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi Projesi ile 
Karayolu Taşımacılığı Projesi halen devam etmektedir. 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanunu kapsamına giren, sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı 
aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları da; 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, bir işyerinde iş 
sağlığı ve güvenliğinden sorumlu bütün tarafların temsil edildiği iş sağlığı ve güvenliği 
kurullarının oluşturulmasına ilişkin yönetmelik 7 Nisan 2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Sosyal tarafların (üniversiteler, sendikalar, işverenler ve işçiler) bilgilendirilmesi 
duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl iş sağlığı ve güvenliği haftası düzenlenmekte, burfıft 
yanında seminerler, konferanslar aracılığıyla konu toplumun gündemine getirilerek tarafların 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha geniş bir perspektiften bakmaları sağlanmış ve 10 ilde 
de ayrıca Güvenlik Kültürü konulu seminerler düzenlenmiştir. 

Ülkemizde iş kazalarının yoğun olduğu madencilik sektörüne ilişkin; 21/02/2004 tarih 
ve 25380 sayılı, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Hakkında Yönetmelik ile 22/02/2004 tarih ve 25381 sayılı Resmi Gazete'de, Sondajla Maden 
Çıkarılan işletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. İnşaat sektörüne yönelik ise 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Yapı 
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmeliklerde maden işyerleriyle, yapı işyerlerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri 
belirlenmiştir. 

4857 sayılı İş Kanununda, yukanda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve 
yapılan denetimlerdeki uyanlara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayan işveren veya 
işveren vekillerine mevzuatımızla belirlenen kurallar çerçevesinde, idari para cezası, işin 
durdurulması ve işyerlerinin kapatılması müeyyideleri uygulanmaktadır. 

Sonuç olarak, SSK istatistikleri incelendiğinde iş kazalarının meydana gelmesindeki 
sıklık oranları ile meydana gelen iş kazası sayılarının düştüğü görülmekte olup, tüm bu 
çalışmalar ülkemizdeki iş kazası ve meslek hastahklan oranlarının AB ülkeleri ortalamalarına 
indirilmesini hedeflemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİÖĞLU 
Bakan 

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki ayrılan 
personel sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun 
cevabı (7/6726) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat BAŞESGİÖĞLU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

X 
Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/üîC-Ok^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/6726 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarda 2002 yılı sonu ile 31/05/2005 tarihi 
itibariyle mevcut ve emekliye ayrılan personelimizin dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

Bakanlık merkez birimlerinde; 2002 yılı sonu itibariyle 2119, 31/05/2005 tarihi 
itibariyle ise, 2185 personel bulunmaktadır. 

2002 yılında 72,2003 yılında 92,2004 yılında 47 ve 31.05.2005 tarihi itibariyle 
20 olmak üzere toplam 231 personel emekli olmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 'nda; 2002 yılı sonu itibariyle 69.072, 
31/05/2005 tarihi itibariyle ise, 17.762 personel bulunmaktadır. 

2002 yılında 362, 2003 yılında 826, 2004 yılında 914 ve 31/05/2005 tarihi 
itibariyle 234 olmak üzere toplam 2.336 personel emekli olmuştur. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde; 2002 yılı sonu itibariyle personel sayısı 
1749, 31/05/2005 tarihi itibariyle ise, 1966 adet personel bulunmaktadır. 

2002 yılında 95 (3 Kasımdan sonra 1 kişi emekli), 2003 yılında 69, 2004 yılında 
28 ve 31/05/2005 tarihi itibariyle 15 olmak üzere toplam 207 personel emekli olmuştur. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nde; 2002 yılı sonu itibariyle 4699, 31/05/2005 tarihi 
itibariyle ise, 4680 personel bulunmaktadır. 

2002 yılında 109, 2003 yılında 134, 2004 yılında 68 ve 31/05/2005 tarihi itibariyle 
24 olmak üzere toplam 335 personel emekliye ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ / Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

UTrMWJ?2C05 
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109.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Merkez Av Komisyonunun yaban 
hayvanlarının avlanmasıyla ilgili kararına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/6727) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Bakanlığınıza Bağlı Merkez Av komisyonu tarafından yaban hayvanlarının avlanma gününün 
3 günden 5 güne çıkartılması kararlaştınlmıştır. Kuşların göç yolları üzerinde yer alan 
Türkiye, Avrupa'da kuş türlerinin en hızlı azaldığı ülkedir. Konu ile ilgili olarak; 

Yaban hayatını tehdit eden bu kararın geri alınması düşünülmekte midir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 18.0.APK.0.03-02-090.01 -\Q Z b - ' t , l ~\ & 12_ / ^- /2005 

Konu : Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 23/06/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
"Merkez Av Komisyonunun yaban hayvanlarının avlanmasıyla ilgili kararına ilişkin " 7/6727 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı > 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR'UN 
"MERKEZ AV KOMİSYONUNUN YABAN HAYVANLARININ AVLANMASIYLA7 

İLGİLİ KARARINA İLİŞKİN " 7/6727 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- 26/05/2005 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonunda alınan kararların 
yeniden değerlendirilmesi amacıyla; Merkez Av Komisyonu 14 Temmuz 2005 tarihinde 
olağanüstü toplantıya çağrılmış olup, toplantı sonucu ülkemiz yaban hayatının 
sürdürülebilirliği dikkate alınarak haftalık avlanma gün sayısı 3 gün olarak kararlaştınlmıştır. 

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6729) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 

sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 

personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 

personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02-090.01- l o : } " ^ - Z \W Z~L ' V 2 0 0 5 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 23/06/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in "Bakanlık ve 
bağlı kuruluşlanndaki personel sayısına ilişkin" 7/6729 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARINDAKİ PERSONEL SAYISINA İLİŞKİN" 

7/6729 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

Çevre ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarındaki 2002 yılı sonu - 2005 Mayıs 
sonu itibariyle ve bu dönemler arasındaki emekli olan personel sayısına ilişkin veriler 
aşağıdadır. 

1- 2002 Yılı Sonu İtibariyle Personel Sayısı; 

A- Devlet Memuru Statüsünde; 24.732, 
B- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Statüsünde; 513, 
C- 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri Statüsünde; 

a) Daimi İşçi 8.303, 
b) Mevsimlik İşçi 18.711, 

olmak üzere toplam 52.259 kişidir. 

2- 2005 Yılı Mayıs Sonu İtibariyle Personel Sayısı; 

A- Devlet Memuru Statüsünde; 22.239, 
B- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Statüsünde; 489, 
C- 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri Statüsünde; 

a) Daimi İşçi 7.651, 
b) Mevsimlik İşçi 16.947, 

olmak üzere toplam 47.326 kişidir. 

3- 2002 Yılı Sonu İle 2005 Mayıs Sonu Arasında Emekliye Ayrılan Personel Sayısı 

YILLAR 

2003 

2004 

2005 Mayıs 
Sonu 

TABİ 
OLDUĞU 
KANUN 

657 

4857 

657 

4857 

657 

4857 

STATÜSÜ 

Devlet Memuru 
Daimi İşçi 
Mevsimlik İşçi 
Devlet Memuru 
Daimi İşçi 
Mevsimlik İşçi 
Devlet Memuru 
Daimi İşçi 
Mevsimlik İşçi 

ADEDİ 

2.186 
377 
852 

1.861 
284 
925 
546 
96 
43 

TOPLAM 

TOPLAM 

3.415 

3.070 

685 

7.170 
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111.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Ankara'da bazı ilan panolarında yer alan 
ilanlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/6731) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah GÜL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

' — N Ütü* 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

07/06/2005 günü Ankara'da Belediye'ye ait bilboardlarda Danimarka, 
İsviçre, Kanada ve Norveç Büyükelçilikleri imzasıyla "Türk Ceza Kanunu 
Değişiyor. O halde mücadeleye devam." şeklindeki ilanlar yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1 - İlgili yabancı temsilcilerinin imzalarını taşıyan ve içişlerimize müdahale 
anlamına gelebilecek içerikte olan ilanlar Belediye'ye ait bilboardlarda yer 
almadan önce tarafınıza herhangi bir bilgi ulaşmış mıdır? 

2-Bilginiz var ise, bu ilanların bilboardlarda yer almaması yönünde, 
Bakanlığınızca herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? 

3 - Bakanlığınızca imza sahibi Büyükelçiler, uluslararası diplomatik teamül 
ve hukuk çerçevesinde uyarılmışlar mıdır? 

4- Gerekli uyarılar yapılmamış ise, bu eylemden cesaret alan ve içişlerimize 
karışmakta sakınca görmeyen başka ülke temsilcilerinin de benzer eylemleri 
gerçekleştirebileceğini düşünüyor musunuz? 

5-İçişlerimize yönelik bu eylem karşısında gerekli' "hassasiyet niçin 
gösterilmemektedir? Bu konuda, Hükümetinizin hoş görülü sessizliği ne 
zamana kadar devam edecektir? 

- 5 8 5 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/285882 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23.06.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazıları. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın 7/6731 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Abdullah GUL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbaken Yardımcısı ' 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
7/6731 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

07.06.2005 günü Ankara'da Belediye'ye ait billboardlarda Danimarka, İsviçre, 
Kanada ve Norveç Büyükelçilikleri imzasıyla "Türk Ceza Kanunu değişiyor. O halde 
mücadeleye devam." şeklindeki ilanlar yeralmıştır. 

Bu çerçevede; 

1) İlgili yabancı temsilcilerin imzalarını taşıyan ve içişlerimize müdahale anlamına 
gelebilecek içerikte olan ilanlar Belediye'ye ait billboardlarda yeralmadan önce 
tarafınıza herhangi bir bilgi ulaşmış mıdır? 

2) Bilginiz var ise, bu ilanların billboardlarda yeralmaması yönünde, Bakanlığınızca 
herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? 

3) Bakanlığınızca imza sahibi Büyükelçiler, uluslararası diplomatik teamül ve hukuk 
çerçevesinde uyarılmışlar mıdır? 

4) Gerekli uyarılar yapılmamış ise, bu eylemden cesaret alan ve içişlerimize karışmakta 
sakınca görmeyen başka ülke temsilcilerinin de benzer eylemleri 
gerçekleştirebileceğini düşünüyor musunuz? 

5) İçişlerimize yönelik bu eylem karşısında gerekli hassasiyet niçin gösterilmemektedir? 
Bu konuda, Hükümetinizin hoşgörülü sessizliği ne zamana kadar devam edecektir? 

YANIT: 

Soru önergelerine konu olan ve yeni Türk Ceza Kanunu'nun TBMM 
Komisyonlarındaki bazı hazırlık çalışmalarına katılmış olan TCK Kadın Platformu adlı sivil 
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toplum kuruluşu (STK) tarafından hazırlanan, altında Danimarka, İsviçre, Norveç ve Kanada 
Büyükelçiliklerinin isimlerinin kayıtlı bulunduğu sözkonusu afişlerin içeriği ve ilan 
panolarına asılması konusunda Bakanlığımın görüş ve iznine başvurulmamıştır. 

Afişlerde, bahsekonu ülkelerin Büyükelçiliklerinin isimlerinin kayıtlı bulunduğunun 
tespit edilmesi üzerine, konu basına intikal etmeden önce Bakanlığımca derhal ilgili ülkelerin 
Büyükelçilikleri nezdinde gerekli uyarılarda bulunulmuş, bilahare 8 Haziran 2005 tarihinde 
anılan Büyükelçiliklerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarları Bakanlığıma çağırılarak, konudan 
duyduğumuz rahatsızlık ifade edilmiş, sözkonusu afişlerin altında Büyükelçiliklerin 
isimlerinin yer almasının, kabul eden ülkede görev yapan diplomatik misyonların hak ve 
sorumluluklarını belirleyen Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümlerine 
aykırılık teşkil ettiği bildirilmiş ve bu çerçevede afişlerin derhal kaldırılması veya afişlerden 
Büyükelçiliklerin isimlerinin silinmesi için ilgili STK'yla ivedilikle temasa geçmeleri talep 
edilmiştir. 

Sözkonusu ülke temsilcileri, Türkiye'nin AB yönelimi çerçevesinde anılan STK'yla 
AB'ye üyelik öncesi yardım programlan kapsamında işbirliği yaptıklarını, ancak, ülkemizin 
içişlerine müdahale gibi bir niyetlerinin kesinlikle bulunmadığını, bahsekonu afişlerin içeriği 
konusunda kendilerine anılan STK tarafından bilgi verilmediğini ve Büyükelçiliklerin 
isimlerinin kullanılması konusunda izin alınmadığını belirtmişlerdir. 

Bakanlığımın girişimlerini müteakip, Norveç Büyükelçiliği anılan STK'ya aynı gün 
bir mektup göndererek afişlerin kaldırılması veya Büyükelçiliğin isminin afişlerden 
silinmesini istediğini bildirmiştir. Ayrıca, Danimarka, Norveç, Kanada ve İsviçre 
Büyükelçiliklerince ortak basın açıklaması yapılmıştır. Esasen basına da geniş şekilde 
yansıyan bu girişim üzerine afişlerin süratle kaldırıldığı tespit edilmiştir. 

Yukarıda maruz hususlar ışığında, Hükümetimizin konuya hassasiyetle eğildiği ve 
zamanında ve gereken müdahalede bulunduğu açıktır. 

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/6732) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn Abdüllatif 

ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/OJ^26U'2. /3/©T/2005 

Konu : 7/6732-11931 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMİREL tararından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/6732-11931 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bakanlığım 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının yazıları ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-DPT Müsteşarlığı'nm 04/07/2005 tarih ve 3052 sayılı yazısı ve eki 
2-BDDK'nun 06/07/2005 tarih ve 5978 sayılı yazısı 
3-SPK'nun 30/06/2005 tarih ve 2244-15495 sayılı yazısı „ . 
4-Tütün, Tütün Mam.ve A.l.Piy.Düz.Kurumu'nun 30/06/2005 tarih ve 4665 sayin yazfcı 
5-TMSF'nun 18/07/2005 tarih ve 29397 sayılı yazısı 
6-GAP İdaresi Başkanlığı'nm 11/07/2005 tarih ve 2235 sayılı yazısı 
7-Avr. Biri. Eğt.ve Genç.Prog.Merk.Bşk.'lığınm 06/07/2005 tarih ve 11648 sayılı yazısı < 
8-T.Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 05/07/2005 tarih ve 1944 sayılı yazısı ve eki. 
9-Kıbns Başmüşavirliği'nin 04/07/2005 tarih ve 225 sayılı yazısı 
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0 4 TEM 2085Î 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 27/06/2005 tarih ve B.02.0.001/(01)2323 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na 7/6732 Esas No.lu önerge ile sunmuş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili ilgi 
yazınız incelenmiştir. 

Söz konusu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere önergenin 
Müsteşarlığımızca cevaplandırılması mümkün bulunan sorularma karşılık gelen bilgiler ek'te 
açıklanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Ahmet TIKTIK 
Müsteşar 

EKLER: 
Ek-1 Açıklama 
Ek-2 İlgi yazı ve ekleri 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 
Genel Sekreterlik 

Sayı : B.02.1.DPT.0.70.71.929-lO$- Qty <£$S/JûÇ2~ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
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EK-1 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

Teşkilatımızda; 

Soru 1 

2002 yılı sonu itibariyle mevcut personel sayısı 650 

Soru 2 

2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut personel sayısı 692 

Soru 3 

2002 yılı sonu itibariyle 13 personelimiz emekli olmuştur. 
2003 yılı sonu itibariyle 19 personelimiz emekli olmuştur. 
2004 yılı sonu itibariyle 22 personelimiz emekli olmuştur. 
2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 7 personelimiz emekli olmuştur. 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

EK-2 

Sayı rBDDK^OOS.Ol.KİK-*^' 
Konu : Soru önergesi 06-07 2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doc.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

ilgi :27.06.2005 tarih ve 8.02.0.001/(01)23^ sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Kemal 
DEMIREL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/6732 sayılı soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1- 2002 yılı sonu itibariyle Kurumumuz personelinin sayısı 325'tir. 

2- 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Kurumumuz personelinin sayısı 402'dir. 

3- Kurumumuzdan 2003 yılında emeklilik nedeniyle ayrılan personel bulunmamakta 
olup, 2004 yılında 4 kişi, 2005 yılında ise 2 kişi emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
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T.C. EK'3 

BAŞBAKANLIK 
Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı : B.02.1.SPK.0.73.71-5321- *7AJ*>~ \ % \§ 5 30/06/2005 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)2323 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, ilgide kayıtlı evrak akış formu ekinde 

yer alan soru önergesinde Kurulumuzla ilgili konulara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

1- Kurulumuzun 2002 yılı sonu itibariyle mevcut personel sayısı 429, 2005 yılı 

Mayıs ayı sonu itibariyle 459 'dur. 

2- 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı arasında emekliye aynlan personelin yıllara 

göre dağılımı; 2002 yılı 4, 2003 yılı 5, 2004 yılı 3 olup, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 

emekliye aynlan personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkam 
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<Y p EK-4 

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU 

İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.62.0.TDK.0.71.00. 

KONU : Soru Önergesi 

3 0 Haziran 2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 27.06.2005 tarih ve B.02.0.001/01-2323 sayılı evrak akış talimat formu. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in 8.6.2005 tarihli soru önergesi incelenmiş olup 
cevaplarımız aşağıdadır. 

- Kurumumuz Temmuz 2002 tarihi itibariyle kurulmuş olup, Kurum kadrolarına atamalar 
Şubat 2003 tarihinden başlayarak peyder pey yapılmış bulunduğundan 2002 yılı sonu itibariyle 
personel mevcudu bulunmamakta, sadece 7 kişilik Kurul Başkan ve üyeleri bulunmaktadu-. 

- 2005 Mayıs ayı sonu itibariyle Kurumumuzda 105 personel istihdam edilmektedir. 

- 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında Kurum personelinden emekliye 
ayrılan bulunmamakta olup, sadece Kurul Başkan Vekili emekli olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

» H.Niyazi ADALI 
Başkan 
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TASARRUF MEVDUATI SÎGORTAFONU 

SAYI : TMSF.BHI.223/a933^ 18/07/2005 

KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDLMCILIĞFNA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: a) 01.06.2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 2304 - 7/6642 sayılı yazınız. 
b) 27.06.2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 2323 - 7/6732 sayılı yazınız. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde yer alan Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Hükümet kurulduğu tarihten itibaren Kurumumuza açıktan 23 atama yapılmıştır. 

2) Nakil yoluyla Kurumumuza çekilmiş 4 personelimiz bulunmaktadır. 

3) Kurumumuza diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirilmek amacıyla 
5 personel getirilmiştir. 

4) Hükümet kurulduğu tarihten itibaren 155 sözleşmeli personel göreve başlamıştır. 

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Kurumumuzun 2002 yılı sonu itibariyle mevcut personel sayısı 392'dir. 

2) Kurumumuzun 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut personel sayısı 458'dir. 

3) Kurumumuzda 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personel sayısı 8 olup, bunlardan l'i 2002 yılı, 3'ü 2004 yılı ve 4'ü 2005 yılında emekliye 
ayrılmışlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

Şakir Ercan GÜL 
İkinci Başkan 

0 : 2 

EK-5 
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EK-6 

T.C. BAŞBAKANLIK GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.02.2.GAP.0.IKKS.02.01/ 
KONU : Soru Önergesi Hk. 

1 ; -or-2005 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. DOÇ. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve B.02.0.001/(01) - 2323 sayılı evrak akış ve talimat yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan, Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMIREL'in 7/6732 esas 
nolu yazılı soru önergesine GAP İdaresi Başkanlığı'nm cevaplan aşağıdadır: 

SORU 1- Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardı? 

CEVAP 1- GAP İdaresi Başkanlığı'nda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 
sayısı (243) kişidir. 

SORU 2- Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 
mevcut personel sayısı ne kadardır? 

CEVAP 2- GAP İdaresi Başkanlığı'nda 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı (222) kişidir. 

SORU 3- 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye aynlan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

CEVAP 3- GAP İdaresi Başkanlığı'nda; 2002 Kasım ve Aralık aylannda emekliye 
aynlan bulunmamaktadır. 2003 yılında (3) kişi, 2004 yılında (5) kişi 2005 Mayıs ayı sonu 
itibariyle ise (1) kişidir. 

Bilgilerinize arz ederim. /\ . 

Muammer Yaşar ÖZGÜL 
Başkan 
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EK-7 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlan Merkezi Başkanlığı 

Sayı: B.02.2.EGP.0.00.00///64J OC / <*>?-/20Of 

Konu: Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: Bakanlıklarının 27.06.2005 tarihli ve B.02.0.001.(01)2323 sayılı Evrak Akış ve Talimat 
Formu. 

İlgi form ekinde yer alan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal Demirel'in, Sayın 
Başbakan Yardımcımıza tevcih ettiği soru önergesinde yamtlanması istenen hususlara 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir" 

Merkez Başkanlığımız, 4968 sayılı Kanunla kurulmuş olup personel istihdam biçimi, 
sözleşme esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, kadrolu personel çalıştırılmamaktadır. 
Mevzuatımıza göre Başkanlığımızm personeli; ya kamu kurum ve kuruluşlanndan ücretsiz 
izinli sayılmak suretiyle yatay geçiş yoluyla gelenlerden ya da yürürlükteki mevzuat 
uyarınca sınava tabi tutularak açıktan alınanlardan oluşmaktadır. Her iki yöntemle 
gelenlerle de Başkanlığımızda sözleşme yapılmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında sorulmuş bulunan sorulara cevap olmak üzere; 
1) 2002 yılı sonu itibariyle, Başkanlığımız henüz kurulmamıştır. 
2) 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle, Başkanlığımızda 63 personel çalışmaktadır. 
3)Sözkonusu dönem içinde Başkanlığımızdan herhangi bir personel emekliye 

ayrılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim 
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EK-8 

TÜRKIYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 

SAYI : p p r 1 q tt L O Tl ^ /2005 
KONU : 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 23.06.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)2323 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu 
Eki 23.06.2005 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/11980 sayılı TBMM 
Başkanlığının (Sayın Bülent ARINÇ) makamlarına hitaplı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in Makamlarının yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Bahattin SEKKİN Etengül CİVELEK 
Q*n*l Müdür Yardımcısı Genel Müdür Vekffl 

EK-1 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMÎREL'İN SORU ÖNERGESİ CEVABI 

1 - 2002 yıi sonu itibariyle Bankamızın mevcut personel sayısı 800 kişidir. 

2- 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Bankamızın mevcut personel sayısı 727 kişidir. 

3- Emekliye ayrılan personelin yıllara göre dağılımı: 

2002 Yılı sonu itibariyle 
01.01.2003-31.12.2003 
01.01.2004-31.12.2004 
01.01.2005-31.05.2005 

personel emekliye ayrılmıştır. 

36 
14 
13 
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EK-9 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

KIBRIS İŞLERİ BAŞMÜŞAVİRLİĞİ 

SAYI : B.02.0.KÎM.00.00.00.610/ VL-S' 04.7.2005 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. AbdüUatif ŞENER) 

ÎLGÎ: a) Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in 08.06.2005 tarih ve 
7/6732-5034 esas no.lu soru önergesi. 

b) T.B.M.M. Başkanlığı Gen. Sek.Kan.Kar.Dai. Başk.nın 23.06.2005 
tarih ve 11980 sayılı yazısı. 

c) 27.06.2005 tarih ve (01) 2323 sayılı yazınız. 

İlgi (c) yazınız ekinde alman ve ilgi (b) de kayıtlı bulunan yazılı soru önergesi 
ile cevaplandırılması talep olunan konulara ilişkin olarak Başmüşavirliğimizde 2002 
yılı sonu itibariyle mevcut personel sayısı 10 iken, 2005 yılı sonu itibariyle 6 personel 
bulunmaktadır. Bunlardan birisi, ciddi bir rahatsızlık nedeniyle sürekli raporlu olup, 
fiilen 5 personel ile çalışmaktadır. 

2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında 2 personel emekliye 
ayrılmıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

M. Murat OĞUZ 
Büyükelçi 

Devlet Bakanı a. 
Kıbrıs İşleri Başmüşaviri 
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113.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, TMSF'ye devredilen İmar 
Bankasındaki mevduat sahiplerine ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6733) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın devlet Bakanı Sayın Abdüllâtif ŞENER tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasmı Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve 
talep ederim. ^ v j 

Mehmet S. KESİMOGLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İmarzedelere" ödemeleri düzenleyen 5021 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma 
ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında 
Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun'un 1. maddesiyle 4969 sayılı Yasa'mn geçici 2. 
maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının son paragrafının iptali istemiyle açtığı davayı 4 
Mayıs 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi esastan karara bağlamıştır. 
4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 5021 sayılı Kanuna 
istinaden alman ve sözkonusu bankada devlet iç borç senedi bulunmasına rağmen ikinci piyasada 
devlet iç borç senedi satışı altında toplanan tutarları fonca sağlanan mevduat güvencesi 
kapsamına almak amacına matuf olarak tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesaplara 
fon tarafından ödeme yapılamayacağına dair 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
Danıştay'ın iptal karan Dava Daireleri Genel Kurulu'nca kesinleşmiş ve dava sahiplerine ödeme 
yapılmasına içeren karar Mart ayında TMSF'ye tebliğ edilmiştir. 

1. Kıyı bankacılığı (Off-shore) hesaplanndan mevduata dönen hesaplann sigorta 
kapsamında olmadığına ilişkin yasa hükmünün 4 Mayıs 2005 tarihinde Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra hak sahiplerine ödemeler ne zaman ve 
hangi yöntemle yapılacaktır? 

2. Hazine bonosundan mevduata dönen ve sigorta kapsamına giren hesaplann yargı kararma 
rağmen ödenmemesini nasıl açıklıyorsunuz? Hak sahiplerine paralarını na zaman ve 
hangi yöntemle ödemeyi düşünüyorsunuz? 

3. TMSF 'nin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına rağmen İmarbank'a el ' 
konulmasından bir ay önce mevduata dönenler ile kıyı bankacılığı hesaplarına sahip 
olanlara Ödeme yapmamaya karar verdiği doğru mudur? 

4. Ödeme için ilgili kurumlardan destek alamadığı için TMSF'de ödemeden sorumlu kamu 
görevlüerinin bu konulardaki kararlara imza atmak istemedikleri doğru mudur? 

5. Yargı organlarının açık kararına rağmen Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının 
uygulanmaması Anayasa'daki kuvvetler ayrılığı ilkesine aylan değil midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/Oİ-2£<& 

Konu : 7/6733-11937 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

21/07/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Mehmet S.KESİMOGLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/6733-11937 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nun 18/07/2005 tarih ve TMSF.BHI.223/29595 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdülIatif ŞENER ' 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-TMSF'nun 18/07/2005 tarih ve 223-29595 sayılı yazısı. 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI : TMSF.BHI.223/4959*" 18/07/2005 

KONU: Soru Önergesi 

DEVLET B AKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGÎ: 27/06/2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 2323 - 7/6733 sayılı.yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun 
soru önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) 5021 sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine 
İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar 
Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun'un 1. 
maddesiyle değiştirilen 31.07.2003 günlü, 4969 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 2. maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının son paragrafının "... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankacılık 
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı 
bankalarındaki hesaplan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca sağlanan mevduat güvencesi 
kapsamına almak amacına matuf olarak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 
kaldırılan bankaların kayıtlarına, muhabir bankaca karşılığı nakden veya bankacılık işlemleri 
yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla 
ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile ..." bölümü, Anayasa Mahkemesinin 
04.05.2005 tarih ve 2005/25 sayılı Karan ile iptal edilmiş ve bu karar 23.06.2005 tarih ve 25854 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Henüz bu aşamada tesis edilmiş 
herhangi bir idari ya da genel düzenleyici işlem mevcut değildir. 

2) 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3/a-3.maddesi, "(1) numaralı bentte 
belirtilen tarihte (03.06.203-03.07.2003) veya bu tarihten sonra Banka tarafından karşılığında 
Devlet iç borç senedi bulunmamasına rağmen ikinci piyasada Devlet iç borç senedi satışı adı 
altında toplanan tutarları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf 
olarak tasarruf mevduatına aktanldığı tespit edilen hesaplara ilişkin Fon tarafından herhangi bir 
ödeme yapılmaz." hükmünü içermesi nedeniyle bu kapsamda yeralan hesaplar için Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. •< 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, 2003/6668 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 3/a-3.bendinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Karan muvacehesinde tesis 
edilmesi gereken işlemlere yönelik Kurumumuz tarafından gerekli idari süreç ise tamamlanmış 
olup, mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurumumuzca yetkili merciilerin onayı beklenmektedir. 

3) Bu sorunun cevabı 1. ve 2. maddede verilmiştir. Aynca off shore bankalarda adılan \ 
hesaplar mevduat sigortası kapsamında olmadığı için kıyı bankacılığı hesaplanna sahip olanlara 
TMSF tarafından ödeme yapılması mümkün değildir. 

4) 5021 sayılı Kanun ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nca ödeme yapılmayan hesaplarla ilgili bilgiler 1 ve 2 no'lu 
cevaplarımızda belirtilmiştir. 
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5) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, "kanuni idare" ve "hukukun üstünlüğü" prensibi 
gereğince, iş ve işlemlerinde Kanunları ve ilgili mevzuatı esas almakta ve somut olaylarda da 
mevzuat ve yargı kararlan doğrultusunda hareket etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. / , 

/ -
Şajdr Ercan GUL 

İkinci Başkan 
114.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Enerji Topluluğu kurulmasını öngören 

mutabakat zaptına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/6736) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

Adana Milletvekili 

Geçtiğimiz aralık ayında, AB zirvesi öncesi, 25 AB ülkesi Atina'da bir araya gelerek, 

'"Enerji Topluluğu" kurulmasını öngören ve Türkiye tarafından da imza koyulan bir 

mutabakat zaptı imzalamıştır. Ancak Türkiye 22 Mart 2005 tarihinde Güneydoğu Avrupa 

ülkelerinden Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna- Hersek, 

Sırbistan, Karadağ ve Kosova Geçici Yönetimi ile Avrupa Topluluğu tarafından paraflanan 

"Enerji Topluluğu Anlaşmasını imzalamamıştır. Konu ile ilgili olarak; 

Türkiye, başından beri aktif olarak katılmasına ve topluluğun kurulmasını öngören 

Atina Süreci'ne etkili biçimde destek vermesine karşın, bu anlaşmayı niçin imzalamamıştır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

j s\p\ Ankara 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- /& ?l^ H 1)5 ' 
Konu : Yazılı Soru önergesi 6 ** ^ ^ ^ ^ 

10107 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanhğı'nın 23.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11980 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Saym Prof Dr. N. Gaye ERBATUR'un tarafıma tevcih ettiği, 7/6736 
esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği cevaplandınlarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
1. Önerge Cevabı ı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6736) 

Soru: 
Geçtiğimiz Aralık ayında, AB zirvesi öncesi, 25 AB ülkesi Atina'da bir araya gelerek, 

"Enerji Topluluğu" kurulmasını öngören ve Türkiye tarafından da imza koyulan bir mutabakat 
zaptı imzalanmıştır. Ancak Türkiye 22 Mart 2005 tarihinde Güneydoğu Avrupa ülkelerinden 
Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ 
ve Kosova Geçici Yönetimi ile Avrupa Topluluğu tarafından paraflanan "Enerji Topluluğu 
Anlaşması"nı imzalamamıştır. Konu ile ilgili olarak; 

Türkiye, başından beri aktif olarak katılmasına ve topluluğun kurulmasını öngören 
Atina Süreci'ne etkili biçimde destek vermesine karşın, bu anlaşmayı niçin imzalamamıştır? 

Cevap: 
Başlangıcı ve Gelişim Süreci 

Enerji Topluluğu süreci, 2001 yılında Avrupa Komisyonu ve İstikrar Paktı öncülüğünde 
başlatılan Atina Forumu sürecinin bir uzantısıdır. Atina Forumu süreci, Güneydoğu Avrupa'da 
istikrar ve gelişmenin sağlanması genel hedefi çerçevesinde şekillenen, elektrik sektöründe 
altyapı ve enterkonneksiyonlann geliştirilmesini teminen bölgede yatırım ortamının 
iyileştirilmesini ve orta-uzun dönemde bölge ülkelerinin AB ile entegrasyonu perspektifinden 
hareketle, AB mevzuatı ve uygulamaları ile uyumlu bir bölgesel elektrik piyasasının 
oluşturulmasını hedefleyen bir girişimdir. 

Bu çerçevede, Güneydoğu Avrupa'da bölgesel enerji piyasalarının oluşturulması ve bu 
piyasaların Avrupa Birliği iç piyasası ile entegrasyonu hedefleri doğrultusunda 1 .Mutabakat 
Zaptı 2002 (Bölgesel ve Bütünleşik Rekabetçi Elektrik Piyasası) 2.Mutabakat Zaptı 2003 
(Bölgesel ve Bütünleşik Rekabetçi Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları) olmak üzere iki 
Mutabakat Zaptı Ülkemizce de imzalanmıştır. Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce imzalanan 
Mutabakat Zabıtları politik niyet deklarasyonu niteliğinde olup, herhangi bir yasal taahhüt 
içermemektedir. 
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-Enerji Topluluğu Anlaşması ise, Mutabakat Zabıtları ile öngörülen bölgesel enerji 
piyasası oluşum hedefinin çok daha ötesinde, AB üyesi olmayan Güneydoğu Avrupa ülkeleri 
ile Avrupa Topluluğu arasında yasal yönden bağlayıcılığa sahip ve uluslar-üstü nitelik taşıyan 
bir Topluluğun kurulmasını öngörmektedir. Bu nedenle, Ülkemizin söz konusu topluluğa 
katılımının teknik, ekonomik ve siyasi boyutları bulunmaktadır. 

-Enerji Topluluğu Anlaşmasına yönelik olarak taslak 2004 yılı Temmuz ayı ve 2005 yılı 
Şubat ayı arasındaki dönemde üç ayn Müzakere Konferansı gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 
taslak çeşitli kereler revize edilmiş ve 22 Mart 2005 tarihinde Ülkemiz dışındaki katılımcılar 
tarafından paraflanmıştır. 

İçeriği 

AB üyesi olmayan Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile Avrupa Topluluğu arasında bir 
Enerji Topluluğunun kurulmasını öngören söz konusu Anlaşma ile, 

-taraf ülkelerde elektrik ve doğal gaz piyasaları ve ilgili çevresel hususlarda AB 
müktesebatı ile paralel bazı yasal düzenlemelerin belirli bir takvim dahilinde gerçekleştirilmesi, 

-elektrik ve doğal gaz alanında ortak bir enerji dış ticaret politikasının belirlenmesi, 

-bu çerçevede Topluluğa üye olacak ülkelerin temsilcilerinden oluşacak karar alma 
organları yoluyla karar alma süreçlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

-Avrupa Komisyonu artan dışa bağımlılığı ve arz güvenliğine ilişkin kaygılan 
nedeniyle, enerji arzında transit niteliğe sahip bu bölgede yatırım güvenliğinin geliştirilmesine 
yönelik mekanizmaların oluşturulmasını sağlayacak olan bu sürece büyük önem vermektedir. 

Ülkemizin Pq^isyonu 

Türkiye 

-talep artışı, 

-enerji sektörünün büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, 
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-coğrafi büyüklüğü, coğrafi konumu çerçevesinde sahip olduğu özel durum ve kilit rol, 

-piyasa reformunda kaydedilen önemli aşamalar, 

-AB ile üyelik müzakereleri takvimi, 

hususlarında sürece dahil olan diğer ülkelere kıyasla önemli farklılıklar taşımaktadır. 

-Ülkemiz görüşleri, ilgili Kurum ve Kuruluşların değerlendirmeleri doğrultusunda 
oluşturulmuş, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı tarafından müzakere sürecinde dile 
getirilmiştir. Diğer ülkeler müzakerelere sınırlı sayıda çekincelerle katılım sağlamış, müzakere 
süreci esas itibariyle Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında geçmiştir. Müzakere sürecinde 
söz konusu farklılıklardan kaynaklanan çekincelerimizin önemli bir bölümüne çözüm 
bulunabilmiş, ancak bazı hususlara ilişkin çekincelerimiz Avrupa Komisyonunun tavnmn da 
etkisiyle çözümsüz kalmıştır. Taslak üzerinde çeşitli hususlarda Ülkemiz şerhleri muhafaza 
edilmektedir. 

-Taslak üzerinde şerhlerimiz esas olarak, henüz AB ile müzakerelere başlanmamış ve 
müzakereler sonucunda belirlenecek olan hususlarda, şimdiden Ülkemizi taahhüt 
altına almamak temeli üzerinde: 

-Ortak bir dış ticaret politikasının benimsenmesini ve bu çerçevede Topluluk üyelerinin 
üçüncü taraflarla elektrik ve doğal gaz ticaretinin de düzenlenebilmesini öngören madde, 

-Çevresel yükümlülüklere ilişkin bazı hususlar ve 

-Rekabet ile ilgili AB Müktesebatına uyumu öngören ve bu çerçevede Avrupa 
Topluluğunu kuran Anlaşmanın rekabete ilişkin olarak Ulusal Mevzuatımızda henüz karşılığı 
olmayan hükümlerini öngören maddeler üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Gelinen Aşama 

-Şerhlerimize çözüm bulunamamış oluşu nedeniyle, diğer katılımcılar tarafından 22 Mart 
2005 tarihinde parafe edilen Anlaşma taslağı Ülkemizce paraflanmamıştır. Ancak, Ülkemiz 
adma AB Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz ve Avrupa Komisyonu tarafından ortak bir 
Deklarasyon yayımlanarak, taraflarm sorunu çözüme kavuşturma yönünde birlikte çahşacaklan 
ifade edilmiştir. 

- 6 0 5 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

-Avrupa Komisyonu, Anlaşmanın Eylül-Ekim aylannda imzalanmasını öngörmektedir. 

-Avrupa Komisyonu Ülkemizin Anlaşmaya taraf olması hususuna büyük önem 
vermekte olup, bu çerçevede Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu temsilcileri arasında konuya 
ilişkin görüşmelerin yakın dönemde devam etmesi gündemdedir. 

-Konuyla ilgili çalışmalar Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı'mn koordinasyonunda 
ilgili Kurum ve Kuruluşlann katıhmlanyla sürdürülmektedir. 

115.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Saruhanlı-İshakçelebi Belediyesinde 
meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6738) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi 

GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Nuri ÇİLİNGİR 
Manisa Milletvekili 

28/05/2005 tarihinde Manisa İli Saruhanlı İlçesi Ishakçelebi Beldesini sel 
basmış, beldede 46 ev sular altmda kalmıştır. Bu evlerden 16 adedi yıkılmış, 10 
adedi de ağır hasar görmüştür. 

Söz konusu afet İshakçelebİ beldesinin içerisinden geçmekte olan 
Hayıthderenin ıslahının iyi yapılmaması sonucu meydana gelmiştir. 
Hayıtlıderenin yöreye zarar vermeden akışını sağlamak üzere yapılması mecburi 
olan, Sankız Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı ile DDY üzerine yapılan, dere 
geçiş kanalları ve karayolu altma inşa edilen menfez dar ve yetersizdir. 

Yağmurların biraz fazla olması durumunda adı geçen ve yetersiz olan su 
kanallanndan taşan sular beldeyi basmakta, dolayısıyla İshakçelebİ beldesi sular 
altmda kalmaktadır. 

Sorular: 

1- Manisa İli Saruhanlı İlçesi İshakçelebİ Beldesinden geçmekte olan 
Hayıtlıderenin akış istikametine yapılmış olan su menfez ye kanallarını 
derenin akışı için yeterli buluyor musunuz? 

2- Sel baskınlarına sebep olan söz konusu su menfez ve kanallarım 
genişletmeyi düşünüyor musunuz? 

3- Konu ile ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 
Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- y -Zo- / - f o4^> 

* £ TEMMCZ 2ÜÜİ) 

10114 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 23.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11980 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Nuri ÇİLİNGİR'in tarafıma tevcih ettiği. 7/6738 esas no'lıı 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1 -Önerge Cevabı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN NURİ ÇİLİNGİR'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/6738) 

Sorular 1,2,3: 
28.5.2005 tarihinde Manisa İli Saruhanlı İlçesi İshakçelebi Beldesini sel basmış 

beldede 46 ev sular altında kalmıştır. Bu evlerden 16 adedi yıkılmış, 10 adedi de ağır hasar 

görmüştür. 

Söz konusu afet İshakçelebi beldesinin içerisinden geçmekte olan Hayıtlıderenin 
ıslahının iyi yapılmaması sonucu meydana gelmiştir. Hayıtlıderenin yöreye zarar vernıeclcn 
akışını sağlamak üzere yapılması mecburi olan, Sarıkız Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı ile 
DDY üzerinde yapılan, dere geçiş kanalları ve karayolu altına inşa edilen menfez dar ve 
yetersizdir. 

Yağmurların biraz fazla olması durumunda adı geçen ve yetersiz olan su kanallarından 

taşan sular beldeyi basmakta, dolayısıyla İshakçelebi beldesi sular altında kalmaktadır. 

-Manisa İli Saruhanlı İlçesi İshalçelebi Beldesinden geçmekte olan Hayıtlıderenin akış 
istikametine yapılmış olan su menfez ve kanallarını derenin akışı için yeterli buluyor 
musunuz? 

-Sel baskınlarına sebep olan söz konusu su menfez ve kanallarını genişletmeyi 
düşünüyor musunuz? 

-Konu ile ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Cevaplar 1,2,3: 
Manisa ili Saruhanlı ilçesi İshakçelebi kasabası ve civarında 28.05.2005 tarihinde sam 

15.",0-16.ü0 arasında meydana gelen kadastrofal yağışlar sonucunda 7 adet kerpiç ev yıkılmış. 
220 adet konut taşkından etkilenmiş ve herhangi bir can kaybı olmamıştır. İshakçckhi 
kasabasına yakın DMİ ve Devlet Su İşleri meteroloji istasyonlarında önemli bir yaüı.ş 
kaydedilmemesine karşın, lokal olarak bahse konu kasaba büyük miktarda yağış almıştır. 
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Hayıtlı dere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1988 yılında çift taraflı duvarlı kesil 
olarak ıslah edilmiş ve bugüne kadar herhangi bir taşkın olayı yaşanmamıştır. Hayıtlı dere 
ıslahı 100 yıllık taşkın debisine (Q ıoo =6.28 m3/sn) göre projelendirilmiş ve 500 yıllık taşkın 
debisini (QM)O=8.05 m3/sn) geçirecek şekilde hava payı verilmiştir. 

Yerinde yapılan incelemelerde, ıslah kanalına projelendirme debisinin yaklaşık 
7-8 katı kadar taşkın suyu gelmesi nedeniyle kanalın taşarak civarda zararlara neden olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca, Hayıtlı derede yukan havzadan gelen bir rüsubat olmadığı, mansap 
şartının açık olduğu, taşkının sadece yüksek değerdeki kadastrofal yağışlardan kaynaklandığı 
anlaşılmıştır. Islah çalışmalarının proje debilerine uygun olarak yapıldığı ve sel geçitlerinin 
yeterli olduğu tespit edilmiştir. 

116.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, Adana-Havlut Belediye Başkam hakkındaki 
iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6739) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

7W-
Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR y 

Adana Milletvekili 

Yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine Havutlu Belediye Başkanı Mesut EKİCİ hakkında 
yapılan incelemede iddiaların doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Başkan Mesut Ekici'nin, Valilik 
Makanıfnın Yüreğir Kaymakamlığı İdare Kurulu'nun 4438 sayılı Memurlar ve kamu 
Görevlileri hakkında verdiği kararda, Belediye araçlarını bedelsiz gibi çalışmış gösterdiği; 
Belediyeye ait paraları zimmetine geçirdiği; evrakta sahtecilik yaptığı; firmalara ait faturaları 
kendi adına tahsil ettiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak; 

Adı geçen belediye başkanı halen görevde midir? Hakkında gerekli yasal işlem yapılmış 
mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/^/f $1}% Zâ/.2'J2005 
KONU : II6739 Esas Numaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11980-7/6739-11893/34974 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın N. Gaye ERBATUR'un "Adana-Havutlu Belediye Başkanı 
Hakkındaki iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde 
edilen bilgilerden; 

Adana-Havutlu Belediye Başkanı Mesut EKİCİ hakkında verilen dilekçeler üzerine ön 
inceleme yapıldığı ve ön inceleme sonucunda hakkında 29.03.2005 gün ve 2005/16; 
27.05.2005 gün ve 2005/31 sayılı kararlar ile soruşturma izni verilmesine karar verildiği, yasa 
gereği bu kararlann gereği yapılmak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

)dülkadirAKSU 
Bakan 
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117.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ankara-Çankaya İlçesindeki bir 
çarşının onarımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6743) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
09.06.2005 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Başkent ANKARA'nın ÇANKAYA Bölgesi'ndeki 2 önemli caddeyi (CİNNAH VE 
ÜSKÜP) birbirine bağlayan Kuloğlu Sokağı'nm girişindeki Ankara BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ'nin sorumluluğunda olan geçit ve çarşı, savaş sonrası bir görüntü 
içindedir. 

Çarşıdaki dükkanların bir ikisi dışında büyük kısmının kapıları sökülmüş, 
camları kırılmış, sıhhi tesisat tahrip edilmiş durumdadır. Geçidin tamamı, 
anlatılması bile mümkün olmayacak şekilde pislik içindedir. 

Çevrede yaşayanların kullanabilecekleri tek geçit noktasının, bu azap verici 
durumu yıllardır sürmektedir. 

Bu kapsamda: 
1- Başkentin göbeğindeki bu inanılmaz çirkin manzaranın sorumlusu olan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında hangi işlem yapılmıştır? 

Bakanlığınız bu hüzün verici manzaradan önergemizle haberdar 
olduğuna göre, soruşturma açılacak mıdır? 
2- Günün her saatinde ve geceleri çevre halkının kullanmak zorunda olduğu 
bu karanlık ve güvenlik açısından sorunlu bölgede, Bakanlığınız güvenliği 
sağlayacak mıdır? 
3- Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu geçit ve çarşıyı, ya onararak ve 
ışıklandırarak hizmete açmak ya da yıkmak zorundadır. Geçidin kapılarını 
kapatıp kilitlemek ve sokağı işlemez hale getirmek dışında, kalıcı bir çözüm 
üretmesi gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne görevlerini 
anlatacak bir resmi makam yok mudur? 
4- Ankara'yı "daha güzel" yapmakla övünen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek'i yanınıza alarak; önergemize konu oluşturan ÇANKAYA'daki 
bu geçidi, birlikte incelemeniz mümkün olacak mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/*533-£Zo^ 3../.&72005 
KONU : II6743 Esas Numaralı 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11980-7/6743-11971/35080 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn Feridun Fikret BALOĞLU'nun "Ankara-Çankaya İlçesindeki 
bir çarşımn onarımına ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde 
elde edilen bilgilerden; 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan Cinnah Caddesi Kuloğlu 
Sokakta bölge halkının trafik açısından can güvenliğini sağlamak amacı ile yapılan altgeçitin, 
her iki tarafında belediye bütçesine katkı sağlamak amacıyla dükkan olarak tasarlandığı, 
ancak ilk yıllarda iş yerlerinin tamamı kiraya verilmesine rağmen, ticari bir değer taşımaması 
sebebiyle dükkanlardan bir kısmının boşalmaya başladığı, 

Boşalan bu yerlerin yeniden kiraya verilmesi için çeşitli zamanlarda ihaleye 
çıkılmasına rağmen teklif veren olmadığı, 

Söz konusu çarşı için olumsuz görüntüler ve şikayetler ortaya çıkması üzerine, 
dükkanların kiralanması da mümkün olmadığından 21.06.2005 tarihi itibariyle dolu olan 
dükkanların tahliyesi yoluna gidildiği ve tamamının boşaltıldığı, 

Tüm bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için, alt geçitte bulunan çarşı kısmının 
yıkılarak asıl amacı olan yaya geçiti olarak kullanılması yönünde çalışmalar yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir 
Ba 
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118.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Anavarza Antik Kentinin restorasyonuna 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6745) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Jçültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Adana Kozan'da yer alan "Anavarza" Antik Kenti depreme ve tüm olumsuz doğal şartlara 
karşın ayakta kalmıştır. Anavarza, Efes Antik Kenti'nden daha geniş bir alana ve öneme 
sahiptir. Buradaki Ala Kapı olarak bilinen antik kapının restorasyonu için İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nin katkılarıyla restorasyon projesi hazırlanmış ve Bakanlığınızdan gerekli izin 
alınmıştır. Konu ile ilgili olarak; 

Bakanlığınızca bu büyük tarihi Öneme sahip Antik Kentin restorasyonu için gerekli çalışmalar 
başlatılmış mıdır? Ne gibi çalışmaların yapılması planlanmaktadır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK02.610ARGE-090- [OXSZİ j] I % I 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 23/06/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/11980 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 

Gaye ERBATUR'un 7/6745-11894 Esas No'lu 

Atilla KOÇ 
Bakan 

- 6 1 3 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 7/6745-11894 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Adana Kozan'da yer alan "Anavarza" Antik Kenti depreme ve tüm olumsuz doğal 
şartlara karşın ayakta kalmıştır. Anavarza, Efes Antik Kenti'nden daha geniş bir alana ve öneme 
sahiptir. Buradaki Ala Kapı olarak bilinen antik kapının restorasyonu için İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nin katkılanyla restorasyon projesi hazırlanmış ve Bakanlığınızdan gerekli izin 
alınmıştır. Konu ile ilgili olarak; 

SORU : Bakanlığınızca bu büyük tarihi öneme sahip Antik Kentin restorasyonu için 
gerekli çalışmalar başlatılmış mıdır? Ne gibi çalışmalann yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP : Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun (GEEAYK) 
14.11.1981 gün ve A-3198 sayılı karan ile Adana İli, Kozan İlçesi, Dilekkaya Köyü'nde 
Anavarza Antik Kenti'ne ait yapı elemanlan dahilinde bulunan söz konusu Ala Kapısı, 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu kapsamında tescillenmiş ve Anavarza Antik 
Kenti I. ve III. Derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunun 13.01.1994 gün ve 1692 sayılı 
karan ile alanın sit sınırlan değiştirilmiş, I., II. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan 
edilmiştir. 

Anavarza Antik Kenti'nin restorasyonu için Bakanlığımca son yıllarda yürütülen bir 
çalışma bulunmamaktadır. 
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119.- Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6746) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

—i) 
Kemal DEMİREL SJ 
Bursa Milletvekili ' * — 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 

sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 

personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye aynlan 

personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK610AR-GE-090 f063H- £6/+ / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'mn 23/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/11980 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in 7/6746-11919 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
EK: 1 cevap Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6746-11919 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLAKAtf ' 

BAKANLIĞIMIZ CEVABİ 

SORU 1- Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 yılı sonu itibariyle mevcut personel sayısı 
ne kadardır? 

CEVAP 1- Mülga Kültür Bakanlığında çalışan personel sayısı : 8041 
Mülga Turizm Bakanlığında çalışan personel sayısı : 1842 

Bakanlığım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 2002 yılı sonu itibariyle mevcut personel 
sayısı: 

İdari Personel : 464 

Sözleşmeli Personel : 1378 

TOPLAM TÎ842 

Bakanlığım Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 2002 yılı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı: 

İdari Personel : 296 

Sözleşmeli Personel : 1750 

TOPLAM : 2046 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 2002 yılı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı : 

Geçici İşçi : 1792 

Kadrolu Personel 46 

Sözleşmeli Personel 17 

TOPLAM : 1855 

SORU 2- Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

CEVAP 2- Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışan personel sayısı : 8631 

Bakanlığım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 2005 yılı Mayıs sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı: 

İdari Personel : 409 

Sözleşmeli Personel : 1315 

TOPLAM •*•• '-••' ~~ Hm 
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Bakanlığım Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 2005 yılı Mayıs ayı itibariyle ĵ{çvq*f_ 
personel sayısı: 

İdari Personel : 289 

Sözleşmeli Personel : 1650 

TOPLAM : 1930 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 2005 yılı Mayıs ayı itibariyle 
mevcut personel sayısı: 

Geçici İşçi : 2232 

Kadrolu Personel : 30 

Sözleşmeli Personel 16 

TOPLAM :2278 

SORU 3- 2002 yılı sonu ile 2005 yılı mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan personelinizin 
yıllara göre dağılımı nasıldır? 

CEVAP 3- Mülga Kültür Bakanlığında emekliye ayrılan personel sayısı : 188 

Mülga Turizm Bakanlığında emekliye ayrılan personel sayısı : 13 

Kültür ve Turizm Bakanlığı emekliye ayrılan personel sayısı 
01/05/2003-31/12/2003 tarihleri arasında 
01/01/2004-31/12/2004 tarihleri arasında 
01/01/2005-31/05/2005 tarihleri arasında 

427 
688 
235 

Bakanlığım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs sonu 
arasında emekliye ayrılan personel sayısı: 

2002 Yılı 2003 Yılı 2004 Yılı 2005Mavıs TOPLAM 

43 56 64 39 202 

Bakanlığım Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 2002-2005 yılları arasında emekliye 
lyrılan personel sayısı: 

2002 Yılı 2003 Yılı 2004 Yılı 2005 Mavıs TOPLAM 

16 39 12 15 82 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs 
onu arasında emekliye ayrılan personel sayısı: 

2002 Yılı 2003 Yılı 2004 Yılı 2005 Mavıs TOPLAM 

9 8 5 22 
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120.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta'nın Yenişarbademli İlçesindeki Pınar 
Gözü yeraltı gölünün tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/6748) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki yazılı sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili 

İsparta'nın Yenişarbademli ilçesi doğal güzellikleriyle, doğa turizmi açısından 
önemli bir yere sahiptir. Bu ilçemizde bir eşinin daha sadece ABD' de olduğu sanılan 
Pınar gözü isminde bir yer altı gölü bulunmaktadır. 16 km uzunluğuna sahip bu gölü 
yurt dışından uzmanlar gelip incelemesine rağmen, maalesef yurt içinde yeterli 
tanıtımı yapılamamıştır. Ayrıca Pınar gözü yeraltı akarından yılın on iki ayı kesintisiz 
su akmaktadır. Buranın turizm potansiyelinin yanında, termik santral ve içme suyu 
tesisinin de kurulma potansiyeli bulunmaktadır. 

SORU1: Dünya'da sadece 2 yerde olduğu tahmin edilen böyle bir güzelliğin 
tanıtımı için bu güne kadar ne yapılmıştır? 

SORU2: Bundan sonra, Pınar Gözünün tanıtımı için çalışma yapmayı 
düşünüyormusunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK610AR-GE-090 ~ «22*5(1. Ü ' %' 2 0 0 5 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 23/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/11980 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in 7/6748-11978 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 1 cevap 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT ÇOŞKUNER'İN 
7/6748-11978 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

İsparta'nın Yenişarbademli İlçesi doğal güzellikleriyle, doğa turizmi açısından önemli 
bir yere sahiptir. Bu ilçemizde bir eşinin daha sadece ABD'de olduğu sanılan Pınar gözü 
isminde bir yer altı gölü bulunmaktadır. 16 km uzunluğuna sahip bu gölü yurt dışından 
uzmanlar gelip incelemesine rağmen, maalesef yurt içinde yeterli tanıtımı yapılamamıştır. 
Ayrıca Pınar gözü yer altı akarından yılın on iki ayı kesintisiz su akmaktadır. Buranın turizm 
potansiyelinin yanında, termik santral ve içme suyu tesisinin de kurulma potansiyeli 
bulunmaktadır. 

SORU 1: Dünya'da sadece 2 yerde olduğu tahmin edilen böyle bir güzelliğin tanıtımı 
için bu güne kadar ne yapılmıştır? 

CEVAP l-.Bakanlığımca ülkemizin turizm potansiyelinin iç ve dış turizm pazarında 
tanıtılması amacı ile bilgi/görsel uyumda ve çeşitli formatlarda hazırlanan tamtıcı yayınlann 
üretimi ve dağıtımı yapılmaktadır. 

Anılan yayınlarımızın içeriği oluşturulurken Türkiye'nin doğal ve kültürel değerleri ön 
plana çıkarılarak, ülkemizin dünya pazanndaki farkı ile çeşitliliğinin yansıtlması 
hedeflenmiştir. Söz konusu içeriğin oluşturulma safhasında uzman görüşleri ve bilgileri 
alınarak araştırma, inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu çerçevede, İsparta ili ve civanna, Antalya ve Akdeniz Bölgesi Broşüründe, Türkiye 
Genel Broşüründe, Seyahat Rehberi ve Otel Rehberi adlı yayınlanmızda yer verilmiş olup, 
nokta bazında yayınlar arasında Yalvaç ilçesine yönelik çeşitli dillerde yayın üretilmiştir. 

Söz konusu alan 4957/2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde ilan edilen 
herhangi bir "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ve "Turizm Merkezi" 
kapsamında bulunmamaktadır. Ancak, Bakanlığımca turizmin çeşitlendirilmesi ve 
yaygınlaştınlması ilkesi çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında söz konusu alan etüt 
edilerek turizm açısından değerlendirilebilecektir. 

SORU 2: Bundan sonra, Pınar Gözünün tanıtımı için çalışma yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 2-.Bakanhğımca konuya ilişkin bilgi akışı ve Bakanlığım doğa turizmi 
konulannda çalışmalar yapan uzman görüşlerinin alınması ve yerinde inceleme 
çalışmalannın(ulaşım, konaklama, alt yapı vs) yapılması neticesinde anılan doğal güzelliğin 
tanıtımına yönelik değerlendirmeler yapılabilecektir. 

- 6 1 9 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

121.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ilaç bedellerinin ödenmesine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6750) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Maliye Bakanlığı, 2005 yılı bütçesi ile birlikte yeni bir uygulama başlatarak ilaç 
bedellerinin ödenmesinde "en ucuz eşdeğer ilacın en fazla yüzde 30 fazlasının ödeneceği" 
kararını almış ancak 450 ilaç "eşdeğer ilaç uygulamasının dışında bırakılmıştır. Tıp 
Kurumu'nun belirlemelerine göre, kapsam dışı bırakılan 450 ilacın Türkiye'ye yıllık faturası 
700 trilyon lirayı bulmaktadır. 

Bu çerçevede; 

1 - Bu 450 ilaç hangi gerekçeler ile eşdeğer ilaç uygulamasına dahil edilmemiştir ? 
2- Bu 450 ilacın eşdeğer ilaç uygulaması dışında bırakılması ile ekonomide oluşacak 

zarar yaklaşık ne kadardır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12.3/49 ^ m 0 n n 

26.07.05* 14832 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 23.6.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde alınan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/6750 

esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız 
görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

14.02.2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.02.2004 tarihli ve 
2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandınlmasına Dair 
Karar"m 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Geri ödeme koşullarını belirlemek amacıyla 
Maliye Bakanhğı'nın koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Hazine Müsteşarlıkları, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur temsilcilerinin 
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katılımıyla 6 ayda bir toplanarak, sektör sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini de alarak ilgili 
bakanlıklara öneride bulunmak üzere Geri Ödeme Komisyonu oluşturulur. Söz konusu 
Komisyonun sekretarya hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür" hükmü yer almaktadır. 

"Tedavi Yardımı" başlıklı 2005 yılı tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama 
Talimatının Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alacak ya da listeden çıkarılacak ilaçların 
tespitlerine ilişkin değerlendirmeler, 06.02.2004 tarih 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan gereğince oluşturulan "Geri Ödeme Komisyonu" tarafından yapılmaktadır. 

2005 yılı tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı içerisinde yer alan 
'Eşdeğer ilaç Uygulaması'na dahil edilen ilaçlar, Sosyal Sigortalar Kurumunun uygulamış 
olduğu 77 etken madde baz alınarak belirlenmiştir. 

Geri ödeme Komisyonu tarafından yapılan eşdeğer ilaç gruplamalarında kamu yaran 
ve maliyet hesaplannm yanında ulaşılabilir, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun 
sağlanabilmesi hedeflenmektedir. 

Ülkemizde tüm kesimlerin ilaç harcamalarına ilişkin bir veri tabanı bulunmaması ve 
uygulamaya henüz başlanmış olması dolayısıyla "eşdeğer ilaç gruplannda referans fiyat 
uygulamasının maliyet hesaplan net olarak değerlendirilememektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kjjjtfal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

122.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, makam araçlarının kullanımına yönelik bir 
sınırlamaya gidilip gidilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/6751) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

U»*-
Ümmet KANDOĞA 
DYP Denizli Milletvekili 

1- 58 ve 59. Hükümetin Acil Eylem Planında yer alan faaliyetler arasında yer alan 
Makam aracı kullanımının sınırlanmasına yönelik düzenleme çerçevesinde 
daha önce hangi makamlara resmi araç verilirken yeni düzenleme ile bunlar 
kaldırılmıştır ? 

2- Bu uygulama ile toplam kaç adet makam aracı kullanımında tasarrufa gidilmiştir? 
3- Bu uygulama ile ekonomide yıllık ne kadar tasarruf sağlanmıştır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Say. :B.07.0.BMK.0.12.3/50 01.08.05* 1 5 2 6 4 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 23.6.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/6751 
esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız 
görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği gibi, 237 ^sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesinde, başta genel ve katma 
bütçeli kurumlar olmak üzere 1 inci maddede sayılan kurumların, sahip olacakları taşıtları 
itibarıyla yine bu Kanun hükümlerine tabi bulundukları belirtilmiş; 2005 yılı Genel Bütçe 
Kanununda da, taşıtlarla ilgili olarak bu yıl için uygulanması gereken hükümlere yer 
verilmiştir. 

237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesinde de belirtildiği üzere, "emirlerine ve 
zatlarına" binek otomobili verilenler bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde, "makam 
hizmetlerine" araç tahsis edilenler ise (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde "kurumların (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam 
ve hizmetleri için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramayacakları" hüküm 
altına alınmıştır. 

Dolayısıyla, emir, zat ve makamlara tahsis edilecek araç sayısının, yeniden 
yapılanmaya bağlı olarak makam aracına müstahak olup da kaldırılan veya makam aracına 
müstahak olacak şekilde kurulan az sayıda makam dışında, yıllar itibarıyla farklılık 
göstermeyeceği tabiidir. 

Diğer yandan, 58 ve 59 uncu Hükümetlerin işbaşına gelmesiyle birlikte, her alanda 
olduğu gibi kamu taşıtları alanında da tasarrufa azami riayet gösterilmekte ve müsrifliğin 
ortadan kaldırılması için her türlü tedbir alınmaktadır. 

Bu meyanda olmak üzere, 237 sayılı Taşıt Kanunu yanında, 2003 yılından itibaren 
Bütçe Kanunlarında gerekli düzenlemelere yer verilmiş, Bütçe Uygulama Talimatlarında da 
konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştır. 

Nitekim, 2003, 2004 ve 2005 yılları Genel Bütçe Kanunlarında, bu Kanuna ekli "T" 
işaretli cetvelde yer alan yeni taşıtların alımı "çok acil ve zorunlu" hallere münhasır kılınmış 
ve Bakanlar Kurulu Kararına bağlanmıştır. 

Yine, 2003 ve 2004 yılları Bütçe Kanunlarında ve daha sonra yapılan düzenlemeyle 
237 sayılı Taşıt Kanununda, Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci 
sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili 
yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa 
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olsun yabancı menşeli binek ve station-vvagon cinsi taşıt edinilemeyeceği; yerli muhteva oranı 
% 50'nin altında kalan taşıtların yabancı menşeli sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, yılı Bütçe Kanunlarında; vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve 
benzeri kuruluş veya kişilere ait olup kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için, 
kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılmayacağı; binek ve station-wagon cinsi 
taşıtların kiralama suretiyle kullanılabileceği; kurumların, kiralama yoluyla kullanacakları 
taşıtların maliyetinden daha yüksek maliyeti olan mevcut binek ve station-vvagon cinsi 
taşıtlarını tasfiye ederek bunların yerine kiralama yapabilecekleri hususları ile taşıtlarla ilgili 
diğer hususlar hakkında hükümlere yer verilmiştir. 

Hükümetimiz, bundan sonra da, her konuda olduğu gibi taşıt konusunda da israfın 
önlenmesi ve tasarrufa riayet konusunda gerekli tedbirleri almaya ve uygulamaya devam 
edecektir. 

Bilgilerine arz ederim. ^ \ S 

'emal UNAKITAN 
Maliye Bakam 

123.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bazı ilköğretim okullarında yapıldığı iddia 
edilen ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6752) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 03.06.2005 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

Basında "Hurafe anketi" başlığıyla verilen haberlerde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi İsmail Ancı'nın üç 
ilköğretim okulunda yapılmak üzere , "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 
öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler" konulu bir anket hazırladığı, bu ankette "Kolonya 
aptesi bozar, Erkeklerin^tın takması İslama göre yasaktır, Allanın varlığına inanmak 
gerekir, Ahiret günü ve ölümden sonra hayat vardır.Kuran'da anlatılan her şey doğrudur, 
Namazların sünnetlerinin de kılınması gereklidir, Islamm yasakladığı konulardan uzak 
durmak gerekir, Namaz kılmayanların dini inancı zayıftır, Çok kadınla evlilik İslama 
uygundur" ifadelerinin yer aldığı anlaşılmaktadır. Yine basına yansıyan haberlerde bu anketin 
yapılmasına MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı'mn 
bakan adına yazılı izin verdiği anlaşılmaktadır. 
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1- Milli Eğitim Bakanlığı APK Dairesi, İlköğretim okullarında okuyan öğrencilere ve bu 
öğrencilerin velilerine uygulanacak anketlerdeki sorulan, bu soruların müfredata 
uygun olup olmadığını, bu soruların laik eğitim ilkesiyle bağdaşıp bağdaşmadığını 
kontrol etmekte midir? Etmekte ise yukarıda sözü edilen ankette geçen sorular hangi 
gerekçeyle kabul edilmiştir? 

2- Bu anketten ve içeriğinden, anketin yapılmasına izin verilmeden önce 
bilgilendirildiniz mi? 

3- Yine basına yansıyan haberlerde Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 
yeni müfredatının 250 sayfa olduğu, şahsen yaptığınız açıklamalarda ise esas 
müfredatın içinde olmayan bir açıklamalar bölümünün yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu 
müfredatın detayları ve açıklamalar bölümünde öğretmenlere tavsiye edilen hususlar 
hakkında milletvekillerine TBMM Genel Kurulu'nda bilgi vermeyi düşünüyor 
musunuz? Genel Kurul'da bilgi vermeyecekseniz, sözü edilen müfredat ve açıklamalar 
tarafınızdan bir bilgi notu ile milletvekillerine dağıtılacak mıdır? Yoksa, gazetecilere 
yaptığınız açıklamalarda söylediğiniz gibi "Din Dersinde, Michael Jackson'mı 
anlatacaktık?" gibi bir cevapla mı geçiştireceksiniz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ScO& 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, "Bazı ilköğretim okullarında yapıldığı 
iddia edilen ankete ilişkin" ilgi yazı eki 7/6752 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal TOSUN'un danışmanlığında, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) Ana 
Bilim Dalı doktora öğrencisi ve aynı bölüm Araştırma Görevlisi İsmail ARICI tarafından, 
"İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler 
(Ankara Örneği)" konulu doktora tezi hakkında veri toplayabilmek amacıyla hazırlanan ve 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bilimselliği kabul edilerek 
17.05.2005 tarih ve 4053 sayılı yazıları ekinde Bakanlığımıza gönderilen; İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Basan Testi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Derslerine Karşı Tutum Ölçeği, Bakanlığımızca incelenmiş ve bunlardan sadece öğrenciye 
yönelik olarak hazırlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Basan Testi'nin 
uygulanmasına izin verilmiş olup izin verilen bu Test'te söz konusu sorular yer 
almamaktadır. 

Diğer ta laftan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetin daha kısa sürede 
sonuçlandırılması için imza yetkileri mümkün olan oranda hizmeti alana en yakın birim 
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amirine devredilerek bürokrasi azaltılmaya çalışılmaktadır. Bakanlığımız Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kurul Başkanı Vekili olarak görev yapan Nurettin 
KONAKLPda bu kapsamda söz konusu izin yazısına imza atmış olup bahse konu ankete 
ilişkin olarak basında çıkan habere müteakip konuyla ilgili bilgilendirildim. 

3. Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yeni öğretim programı üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk millî eğitiminin amaçları ve program 
hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Programın özünü oluşturan ikinci bölümde ise, 
öğrenme alanları, üniteler ve kazanımlar bulunmaktadır. Öğrencilerin araştırma yapabi
lecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp 
tartışabilecekleri bir anlayışla hazırlanmış olan son kısmı da programın bir parçası olmayıp 
öğretmenlere rehberlik edecek etkinlik örneklerinden oluşmaktadır. 

Söz konusu program katılımcı bir yaklaşımla (Öğretmenlerin, denetim elemanlarının, 
sivil toplum kuruluşlarının ve akademik çevrelerin görüşleri alınarak) hazırlanmıştır. 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ / /20O5 
Konu : Soru Önergesi 

Belirtilen program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının httb://ttkb.meb.gov.tr. 
adresinde, 05.05.2005 tarihinden itibaren öğretmenlerimizin ve diğer paydaşlarımızın 
erişimine sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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124.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, çocuklar ve gençler arasında bilgisayarın 
eğitim-araştırma amaçlı kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6753) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

' Adana Milletvekili 

Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan bir araştırma, kentlerde, 

çocukların oyun kültürlerinin değiştiğini ve şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının yaygın oyun 

tercihi haline geldiğini ortaya koymuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar deyince 

akıllarına gelen olgular arasında eğitim, oyun ve internetten sonra ancak üçüncü sırada yer 

alabilmiştir. Çocuk ve gençlerin şiddet içerikli bilgisayar oyunlarından uzak tutulabilmesi ve 

bilgisayarın oyunun yanında eğitim ve araştırma aracı olarak kullanımının yaygınlaştırması 

gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak; 

1) Çocukların ve gençlerin bilgisayarı eğitim ve araştırma amaçlı' kullanımına ilişkin 
bakanlığınızca alınan önlemler nelerdir? 

2) Birleşmiş Milletler'in çocukları küresel açlık konusunda bilinçlendirmek üzere 

hazırladığı ve internetten ücretsiz dağıttığı "Food Force" adlı bilgisayar oyunu örnek 

alınarak; bakanlığınızca, çocukların ve gençlerin ilgilerini çekecek, şiddet içermeyen 

ve öğretici olan bilgisayar oyunlarının hazırlanması ve okullarda ücretsiz dağıtılması 

mümkün müdür? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/ikVU> târ/9-/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un, "Çocuklar ve gençler 
arasında bilgisayarın eğitim-araştırma amaçlı kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin" ilgi 
yazı eki 7/6753 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi 
yapısına uydurabilen, buna yenilerini ekleyebüen bireyler güçlü ve başarılı kabul edilmektedir. 
Bunu sağlamanın tek yolu ise öğretim ortamlarında bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve 
yaymayı sağlayacak her türlü aracı kullanmaktır. Bu duruma bağlı olarak bilişim teknolojileri 
alanında yaşanan gelişmelerle birlikte bireylerin erişebilecekleri bilgi kaynaklan da 
değişmiştir 

Bilişim teknolojisi alanında meydana gelen bu gelişmeler doğrultusunda Bakanlığımız, 
bilişim teknolojileri politikaları ve mevzuatını, öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı 
çerçevesinde gözden geçirerek yeniden düzenleyip ülkemize uyarlamış, bilişim 
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalanyla, eğitimde bilişim 
teknolojilerinin kullanılması konusunda öngörüler ortaya koyarak, hedef ve stratejiler 
temelinde politikalarını belirlemiştir. 

Böylece eğitim-öğretim alanında çağdaş ülkeler arasında yer almak, öğrencilerimizin; 
bilginin araştırılması, bulunması, işlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi 
kullanma, bilişim teknolojilerini yerinde kullanma konusunda doğru karar verme, bilişim 
teknolojilerini kullanırken planlama yapma, becerilerini elde edebilmeleri' yönünde müfredat 
programlarında değişiklikler yapılmış, Bakanlığımızda; öğrenci merkezli ve öğrencilerin 
öğrenmeyi öğrenmelerine yönelik olan bu yeni müfredat programlarını desteklemek, eğitim ve 
öğretimin hız ve kalitesini artırmak, ortam, içerik, yöntem ve erişim fırsatı yaratmak, eğitimde 
fırsat eşitliği sağlamak üzere Eğitim Portalı çalışmalarına başlamıştır. 

Diğer taraftan, 1998'den bu yana bilişim teknolojisi araçlarının okullarda 
yaygınlaştırılması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin bilişim teknolojisiyle desteklenerek 
yürütülmesi amacıyla çeşitli kaynaklarla 10.000 adet bilişim teknolojisi sınıfı kurulmuştur. 
2006 yılı sonunda ise okullarımızın tümünün bilişim teknolojisi sınıfına kavuşması 
hedeflenmekte ve bu yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Tüm bu çalışmalara bağlı olarak günlük yaşantının her alanına giren ve yüz milyondan 
fazla insan tarafından kullanılan hızlı iletişim ve bilgiye ulaşma aracı olan ADSL internet 
bağlantısı çalışmaları da yaklaşık 20.000 okul/kurumumuzda gerçekleştirilmiş, diğer 
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okul/kurumların bağlantısının ise 2005 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. Ayrıca 
internetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılması ve kullanıcı sayısının 
giderek artmasının beraberinde getirmiş olduğu bazı olumsuzlukları dikkate alan 
Bakanlığımız, 18.08.2004 tarihli ve 12602 (2004/61) sayılı "İnternet Etiği" Genelge'si ile 
internetin kullanılmasında uyulması gereken kuralları duyurmuştur. 

2. Ülkemizin yetkin bir eğitim teknolojisi merkezi durumuna gelmesini hedefleyen 
Bakanlığımız, bu bağlamda eğitim-öğretimde kullanılmak Özere her çeşit görsel, işitsel, 
bilgisayar tabanlı dijital eğitim aracının geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmalarını yapmaktadır. 
Bu çerçevede radyo programlan, ses kasetleri, televizyon programlan, teleteks yayınları, video 
paket programları, slaytlar, fotoğraflar, albümler, basılı materyaller cd rom, web sayfası 
yayımlan ve benzeri üretimleri devam etmektedir. Ayrıca ders yazılımları geliştirilmekte, 
satın alınmakta ve okullara ulaştınlmaktadır. Tüm bunların yanı sıra çocukların ve gençlerin 
ilgilerini çekecek, şiddet içermeyen ve öğretici olan bilgisayar oyunları da açılan ihalelerle 
alınmakta ve okullarımıza ulaştırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. _^-^^^*"7 

/ ^ ^ J)dÇ.Y)r. Hüseyin ÇtLEİK 
' Millî Eğitim Bakaj/ 

125.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, ilköğretim müfettişlerinin ücret ve 
emekliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6754) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı, yasalarla kendisine yüklenen denetim ve gözetim görevini 
Bakanlık Müfettişleri ve İlköğretim Müfettişleri eliyle yerine getirmektedir. Her iki 
müfettişliğin göreve alma koşullan ile üstlendikleri görevler arasında bir fark 
bulunmamaktadır. Ancak aylık, yolluk, zam ve tazminatlar ilköğretim müfettişleri aleyhine 
farklılık oluşturmaktadır. Makam tazminatı ve görev tazminatı da ilköğretim müfettişlerine 
hiç ödenmemektedir. Diğer yandan ilköğretim müfettişleri "müfettiş" olarak emekli 
olamamaktadır. Konu ile ilgili olarak; 

1. Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi ilkesine aykırı olan bu eşitsiz durumu nasıl 
gidermeyi düşünüyorsunuz? 

2. İlköğretim müfettişlerinin "müfettiş" olarak emekli olabilmeleri için herhangi bir 
çalışma var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.03.O5.03-1 V^ICj^ \Z /^72005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un, "İlköğretim 
müfettişlerinin ücret ve emekliliklerine ilişkin" ilgi yazı eki 7/6754 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin 
yararlanacakları haklar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıfları 
itibarıyla görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmekte olup eğitim ve öğretim 
sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan ilköğretim müfettişlerinin aylık ve diğer özlük 
hakları da bu kapsamda belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet 
programları çerçevesinde aralarında ilköğretim müfettişlerinin de bulunduğu Bakanlığımız 
personelinin emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer özlük haklarında, personelin 
kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, 
personelin sorumluluk durumu ile basan derecesi ölçüt alınarak dengeli bir iyileştirme 
sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları nezdinde sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 6 2 9 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

126.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik 
durumlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6755) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yer alan soruların, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlım olarak çalışan öğretmenlerimizin 
ekonomik ve sosyal olarak sıkıntı içinde oldukları gSzlemlenmektedir. Basında yer alan 
haberlere göre öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu ek iş yapmaktadır. Buı durumda çoğunun 
orta sınıf olma özelliklerini de kaybettikleri ve yaşamkrı için gerekli olan ekonomik gücü 
kaybettikleri görülmektedir. Konu ile ilgili olarak; 

1. Bir toplumun ilerlemesinin yolunun eğitimden geçtiği göz, önünde 
bulundurularak, öğretmenlerimizin p;.conomik ve sosyal koşullarının 
iyileştirilmesi ve kaybettikleri sosyal statülerinin geri kazandırılması 
amacıyla ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

2. Önümüzdeki bütçe döneminde öğretmenler için özel ek kazanımlar 
getirilebilir mi? 

3. Öğretmenlerimizin üzerindeki ekononik baskıyı afealtrriak için, özellikle 
büyük şehirlerde lojman inşa edilmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/Au.l£ I&/4/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un, "Öğretmenlerin sosyal ve 
ekonomik durumlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6755 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet programlan 
çerçevesinde Bakanlığımız personelinin emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer 
özlük haklarında; personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi 
çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile basan derecesi ölçüt alınarak 
dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlan nezdinde sürdürülmektedir. 

Ayrıca, bu genel kapsamın bir parçası olarak; öğretmenlerimizin değişme ve 
gelişmeleri izlemeleri teşvik edilerek, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi 
suretiyle eğitimde verimliliğin artırılmasını sağlamak amacıyla öğretmenlik mesleği kariyer 
basamakları oluşturmaya yönelik olarak 5204 sayılı Kanun çıkanlmıştır. 

Bu Kanun'da; öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra "öğretmen", "uzman 
öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması ve başöğretmen 
unvanı kazanmış olanlara ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının % 40'ı, uzman 
öğretmen unvanı kazanmış olanlara ise ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının 
% 20'si oranında eğitim-öğretim tazminatının ayrıca ödenmesi öngörülmüştür. Bu Kanun'un 
uygulanmasına ilişkin yönetmelik çalışması da tamamlanma aşamasına getirilmiş olup yakın 
bir tarihle yürürlüğe konulacaktır. 

Böylece öğretmenlerimiz, hem mesleki kariyer yapma imkân ve fırsatına kavuşmuş 
olacaklar, hem de mali hak ve statülerinde iyileştirmeler sağlanmış olacaktır. 

3. Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-9872 
(2003/39) sayılı Genelge'sinde, "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve yurt 
dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, 
eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yaptırılmayacaktır.", 27.07.2004 tarih ve 
25535 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan (2004/1) sayılı Genelge'si eki 2005 yılı Yatırım 
Programı Hazırlama Esaslan'nda da; "2005 Yılı Yatırım Programı'nda, güvenlik nedeni ve 
işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, 
kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır. Yatırım 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ / / 2 0 °5 

Konu : Soru Önergesi 

programında devam eden bu nitelikli projeler iz ödenek ile durdurulacaktır. Çok zorunlu 
haller dışında mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir." 
denilmekte olup belirtilen esaslar çerçevesinde ülke genelinde sosyal tesisler ile ilgili 
politikalar yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

127.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, görevlendirme yoluyla çalıştırılan personele 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6756) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

^ 
Tarrem İNCE 

Yalova Milletvekili 

1- Bakanlık görevine atandığınız tarihten itibaren bugüne kadar, kadroları bir başka 
ilde bulunduğu halde kaç tane öğretmenin, 
- Okul Müdürü ve yardımcısının 
- Şube Müdürünün 
- İlçe Milli Eğitim Müdürünün 
- Daire Başkanının 
- Genel Müdür Yardımcısının ve Genel Müdürün görevlendirmesi yoluyla bir başka 

ilde çalışmasına onay verdiniz? 

2- Görevlendirilme yapılan personelden kaç tanesinde görevlendirme süresi altı aydan 
azla bir süreyi içermektedir. Görevlendirme süreleri uzatılanlar kimlerdir? 

3- Görevlendirme yoluyla bir başka ilden getirilen personelden şu anda kaç tanesi 
Bakanlık merkez teşkilatında veya il merkez teşkilatlarında görev yapmaktadır? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/dm9 | £ / 3 / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Görevlendirme yoluyla 
çalıştırılan personele ilişkin" ilgi yazı eki 7/6756 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. Bilindiği gibi, 11.06.2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinin c/l fıkrasında; genel hayatı etkileyen 
deprem, su baskım, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle kendileri veya bakmakla 
yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zara uğrayanlar ile özel hayatı etkileyen 
olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme olanağının 
kalmadığını belgelendiren veya bu durumu bildirilenlerin yer değiştirme suretiyle atama 
isteğinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik'in 8'inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan 
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 22'nci maddesinde; isteğe 
bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların her yılın haziran ve ağustos döneminde, özür 
gruplarına bağlı yer değiştirmelerin ise yarıyıl ve yaz tatilinde yapılacağı belirtilerek 
hüküm altına alınmıştır. ' t>

 :.' 
Yukarıda belirtilen hükümler kapsamında bulunan öğretmenler ile İçişleri 

Bakanlığı mensubu Mülki İdare Amirlerinin öğretmen olan eşlerinin, özür durumlarına 
bağlı olarak atamaları yapılıncaya kadar bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi 
amacıyla görevlendirilmeleri hususundaki İçişleri Bakanlığının yazılı talepleri dikkate 
alınarak geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı gibi hizmetlerinin özelliği 
nedeniyle, çeşitli alanlarda yetişmiş ve uzman personel ihtiyacına bağlı olarak bu gibi 
birimlere öğretmen ve personel görevlendirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Bu çerçevede, 17.03.2003 tarihinden sonra olmak üzere, kadrosunun bulunduğu il 
dışında; 41 öğretmen (Nakil döneminde müracaat edenlerin mazerete dayalı nakilleri 
yapılacaktır.), 1 eğitim kurumu müdürü, 20 il ve ilçe millî eğitim şube müdürü, 8 ilçe millî 
eğitim müdürü görevlendirilmiştir. Ankara dışından merkez teşkilatı birimlerine ise 
toplam 38 personelin görevlendirilmesi yapılmıştır. 

Bakanlığımız merkez teşkilatında şube müdürü, daire başkanı, genel müdür 
yardımcısı ve genel müdür olarak görev yapanlardan başka bir ilde görevlendirilen 
bulunmamaktadır. 
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Görevlendirme süresi altı aydan fazla olanlardan; 
- Merkez teşkilatı birimlerinde ekli listede belirtilen 23 öğretmenin, 
- 12 il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürünün, 
- 6 ilçe millî eğitim müdürünün 
görevlendirme süreleri uzatılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Liste ı 

GÖREV SÜRESİ UZATILAN ÖĞRETMENLER 

SIRA NO 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

ADI SOYADI 

NERMİN GONCA 

EBUBEKİR ÇELİK 

FATMA ÛZTÜRK 

HASRET AYDIN 

MUSTAFA BARIŞ ARSLANTAŞ 

CEREN SAYLAN 

ZEYNEP ÖZEL (ÖÇGÜDER) 

GÖKHAN USTA 

ALİ ÇAĞRI SANAR 

FERİDUN BADUR 

MUSTAFA BÜLENT TURHAN 

BURÇİN BULUT 

DİLARA BULMAN 

İLKAY KARAKAŞ 

ÜMİT ATİLLA 

BİNNUR UZUN 

BAHAR BAYINDIR 

ÖZLEM AKSU 

BİLAL ERTÜRK 

DENİZ HAYRAN 

ESRA BALIM 

GÜLFİNAZ ESAT 

ZAFER KARARTI 

TARİH 

19.08.2003 

08.10.2003 

08.10.2003 

08.10.2003 

08.10.2003 

12.01.2004 

06.02.2004 

13.02.2004 

22.03.2004 

22.03.2004 

22.03.2004 

31.05.2004 

06.09.2004 

01.01.2005 

01.01.2005 

08.02.2005 

18.02.2005 

18.02.2005 

22.03.2005 

22.03.2005 

22.03.2005 

22.03.2005 

24.06.2004 

KADROSUNUN BULUNDUĞU YER 

BOLU CANİP BAYSAL LİSESİ 

İNÖNÜ İLKÖĞR. OK. ADIYAMAN 
BATMAN MERKEZ NECAT NASIROĞLU 
I.Ö.O. 

KOZCAĞIZ AHMETLER I.Ö.O. BARTIN 

ŞEMDİNLİ YATILI İ.Ö.OK. 

VAN ATATÜRK LİSESİ (DEPO) 
İSPARTA ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ 
LİSESİ 

GİRESUN BULANCAK AND. TEK. LİSESİ 

KIRIKKALE KESKİN LİSESİ 
KIRIKKALE MERKEZ HASANDEDE 
ORHAN DEMİRHAN ÇOK PRG LİS. 

İZMİR TORBALI END. MESL. ÜS 

AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KIRIKKALE LİSESİ 

KIRIKKALE LİSESİ 

AKSARAY GÜLAĞAÇ SARARLI I.ÖO. 
SAMSUN TERME ATATÜRK İLKÖĞRETİM 
OK. 

BİTLİS MERK. TEK.END. MESL. LİS. 

SİİRT MERKEZ TUZKUYUSU İLKÖĞRETİM 
OK. 

KIRIKKALE H. HİDAYET DOĞRUER ÇPL 

ÇANKIRI KARADA Yİ KÖYÜ IÖ.O. 
KIRIKKALE SULAKYURT İMAMAOĞLU Ç. 
I.Ö.O. 

ÇORUM ATATÜRK LİSESİ 

< 
ERZİNCAN MERKEZ ATATÜRK I.Ö.O. • 

GÖREVLENDİRİLDİĞİ YER 

EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJELER KOORD. MERK.BŞK. 

PROJELER KOORD. MERK.BŞK 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇIR. VE YAYG. EĞ. GEN. MD. YAYG. EĞT. 
ENST. 
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128.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6757) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

cjz^— 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ U ' I A ^ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki 
personel sayısına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6757 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mevcut personel sayısı; 
2002 yılı sonu (31.12.2002) itibarıyla 635.148 ve 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 647.637 
olup 2003 yılında 15.614, 2004 yılında 20.823 ve 2005 yılında da 31.05.2005 tarihi itibarıyla 
1.168 personelimiz emekli olmuştur. Aynca, Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli 
kuruluşlarda 2002 sonu itibarıyla çalışan işçi sayısı 564 ve 01.05.2005 tarihi itibarıyla 486 
olup 2003 yılında 22, 2004 yılında 43 ve 2005 yılı başı itibarıyla da 13 olmak üzere toplam 78 
sürekli işçi emekli olmuştur. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğünün mevcut personel sayısı; 2002 yılı sonu itibarıyla 5.909'u memur, 
2'si sözleşmeli ve 309'u işçi olmak üzere toplam 6.220, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla ise 
6.390'ı memur, l 'i sözleşmeli ve 201'i işçi olmak üzere toplam 6.952 olup 01.01.2003 
tarihinden 2005 yılı Mayıs ayı sonuna kadar 209'u memur ve 107'si işçi olmak üzere toplam 
276 personel emekli olmuştur. ^^^^ 

Bilgilerinize arz ederim. - " " " Ü ^ r t J 

/*^D*<TT)ı\ Hüseyin Î .Fıî jHK 
Millî Eğitim Bakanı 1 
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129.- Adana Milletvekili ~N.Ga.ye ERBATUR'un, Adana-Yumurtalık Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6758) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında yeni hizmet binasına taşınan 
devlet hastanesinde, müdür dışında kadrolu olan personel bulunmamaktadır. Aynca 
hastanenin tüm tıbbi donanımının hazır bulunmasına rağmen, hastane sağlık ocağı 
konumunda hizmet vermektedir. Konuyla ilgili olarak, 

1) Günde 200 kadar hastanın muayenesine imkan veren bu tam donanımlı hastanenin 
hizmete açılması için neden beklenmekte ve böyle bir imkana rağmen, hastanenin 
açılmasındansa, uzman doktor gerektiren hastalar çevre il ve ilçelere sevk 
edilmektedir? 

2) Uzman hekimin bulunmadığı hastaneye, çeşitli branşlarda uzman doktorların atanması 
düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyor ise, ne zaman, böy|e ;bir atama yapılması 
planlanmaktadır? . . 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B 100THG0100002/9240 ^ 3 Q7 0 5 * 1 3 7 0 2 * 
Konu:Yazıh soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR tarafından verilen "Adana-Yumurtalık Devlet 
Hastanesi'nin hizmete girmesi ile uzman doktor ve personel ihtiyacına ilişkin" 7/6758 sıra 
sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR tarafından verilen "Adana-Yumurtalık tfevlet1 

Hastanesi'nin hizmete girmesi ile uzman doktor ve personel ihtiyacına ilişkin" 7/6758 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Günde 200 kadar hastanın muayenesine imkan veren bu tam donanımlı 
hastanenin hizmete açılması için neden beklenmekte ve böyle bir imkana rağmen, hastanenin 
açılmasındansa, uzman doktor gerektiren hastalar çevre il ve ilçelere sevk edilmektedir? 

CEVAP 1- Yumurtalık Devlet Hastanesi 2005 yılı başmda faaliyete başlamıştır. 
Hastanede 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. 

SORU 2- Uzman hekimin bulunmadığı hastaneye, çeşitli branşlarda uzman doktorların 
atanması düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyor ise, ne zaman böyle bir atama yapılması 
planlanmaktadır? 

CEVAP 2- 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 28. maddesinin 2.paragrafinda "İl içinde personel 
dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde çalışan hizmet birimleri ile ihtiyaç halinde İl ve 
İlçe merkezinden ilçe, belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı 
esasına göre Valiliklerce res'en atama yapılır." hükmü gereğince anılan hastanenin uzman 
ihtiyacı değerlendirilmektedir. 

130.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, üreme sağlığına yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı (7/6759) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana 

Cenevre'de gerçekleştirilen 57. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılan Türk delegasyonunun, 
uluslararası kalkınma hedeflerine erişme konusundaki gelişmeleri hızlandırmak amacıyla 
Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Üreme Sağlığı Stratejisi'nin onaylandığı ve 
Bakanlığınızca, başta kadınlar ve ergenler olmak üzere toplumun üreme sağlığının 
iyileştirilmesini taahhüt ettiği basına ve kamuoyuna açıklanmıştır. Konu ile ilgili olarak; 

Üreme sağlığında halen ortalamanın altında olan düzeyin yükseltilmesi ve toplumun bu 
konuda bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yürütülmekte ve 
planlanmaktadır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100AÇS0120000/92/4-29^5* 0 9 AGU ^üil 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

İLGİ: 23 Haziran 2005 tarih ve A.01.0. GNS. 10.00.02-11890 sayılı yazınız. 

Yazınız ekinde bulunan, Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR tarafından Sayın 
Bakanımıza yazılı olarak cevaplanması için verilen "Üreme Sağlığında halen ortalamanın 
altında olan düzeyin yükseltilmesi ve toplumun bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla 
Bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yürütüldüğü ve planlandığı" ile ilgili soru önergesi 
Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir. 

Sözü edilen soru önergesine cevap teşkil edecek olan bilgiler hazırlanmış ve ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 

Sağlık Bakanı 
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*Üreme Sağlığında halen ortalamanın altında olan düzeyin yükseltilmesi ve 
toplumun bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından ne gibi 
çalışmalar yürütülmekte ve planlanmaktadır? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımız ve UNFPA İşbirliğinde Yürütülen "Üçüncü Ülke Öreme Sağlığı 
Alt Programı" kapsamında, 

• Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Yönetimin Güçlendirilmesi, 

• Hizmetiçi Üreme Sağlığı Eğitim Programının Güçlendirilmesi, 

• Asistanların Eğitimi ile Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı kalitesini arttırmak 
(CSÜS), 

• Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Entegrasyonu için Ulusal Strateji Eylem 
Planının Güncelleştirilmesi 

alt projeleri yer almaktadır. 

Bu programın iki amacı bulunmaktadır: 

1-Bütünlenmiş ve kaliteli üreme sağlığı hizmetlerine ulaşılabildiğin arttırılması 
2- Adolesanların üreme sağlığı ve cinsel sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik 

adolesan üreme sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi. 

Bu program; 

• kapsamlı üreme sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğinin artmasına ve kamu 
sektörü üreme sağlığı hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlamayı, 

• ergenlere yönelik üreme sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ve gençlerin 
cinsel ve Üreme sağlığı konusunda eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına 
katkıda bulunmayı, 

• Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programı'nın 
yürütülmesi için siyasi kararlılığı ve kaynak aktarımını güçlendirmeyi, 

• Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı'nın 
uygulanmasındaki gelişmeleri gözlemek için veri tabanı oluşturulmasına 
katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
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Programın ana aktivitelerini; 

• Üreme sağlığı hizmetlerinin entegrasyonunda ulusal stratejinin 
uygulanması için güncelleştirilmiş faaliyet planı, 

• Merkez il ve ilçe düzeyinde önemli miktarda yöneticinin eğitilmesi 
yoluyla üreme sağlığı hizmet yönetiminin güçlendirilmesi, 

• Hizmet sunucuların becerilerini geliştirerek üreme sağlığı hizmetleri 
bilgilerinin güçlenmesi ve kalitesinin arttırılması, 

• Gençliğin üreme sağlığı bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere bir 
stratejinin geliştirilmesi, 

oluşturmaktadır. 

Bu programın alt projelerinden 

• (P02) - Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Yönetimin Güçlendirilmesi Projesi; 
üreme sağlığı yönetiminin merkez, il ve taşradaki kademelerinde 
bulunan sağlık yöneticilerinin, yönetim bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesini, 

• (P05) - Hizmetiçi Üreme Sağlığı Eğitim Programının Güçlendirilmesi 
projesi, sağlık personelinin hizmetiçi eğitim yoluyla üreme sağlığı hizmet 
sunumu kalitesini arttırmayı, 

• (P06) - Asistanların CSÜS Eğitimi projesi, üreme sağlığı konusunda 
eğitim alan asistanların eğitimi ile üreme sağlığı hizmetlerinin kalitesinin 
arttırılmasını, 

• (P011) - Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Entegrasyonu için Ulusal Strateji 
Eylem Planının güncelleştirilmesi projesi, kadın sağlığı ve aile 
planlaması ulusal faaliyet planı ve stratejilerinin güncellenmesini 
amaçlamaktadır. 

TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI 

Program, Avrupa Birliği' nden sağlanan finansal ve teknik destekle 
yürütülmektedir. 

Bu program güvenli annelik ve acil obstetrik bakım, Aile Planlaması CYBE-
HIV/AIDS, Gençler, Eğitim, Yönetim, Sivil Toplum Kuruluşlarını destekleme alt 
projelerden oluşmaktadır. 

Bu Program'm amacı, Türkiye nüfusunun - özellikle kadın ve gençlerin - cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı (CSÜS) durumunun geliştirilmesidir. 
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Program kapsamında; mevcut anne ölüm oranın 2015 yılına kadar %75 
oranında azaltılması, temel üreme sağlığı göstergelerinde bölgesel farklılıkların 
(toplam doğurganlık hızı ve doğumda sağlık personeli yardımı alan kadınların 
yüzdesi) 2015 yılına kadar %50 azaltılması ve 15-19 yaşlan arasında yaşa özel 
doğurganlık oranının 2015 yılında %o 10'un altına indirilmesi hedeflenmektedir. 

Ülkemizde hizmet sunumunun kapsamının ve yaygınlığının arttırılması, 
hizmetlere erişimin artması (coğrafi, ekonomik, kültürel vs), cinsel sağlık üreme 
sağlığı (CSÜS) ile ilgili hizmetlerin artması, cinsel sağlık üreme sağlığı ile ilgili olarak 
genç insanlann ihtiyaçlarının olduğu bilincinin artması, parlamenterler, politika 
yapanlar, fikir üretenler arasında CSUS ile ilgili haklar ve seçenekler konusunda bilgi 
ve anlayışın artması, doğu ile batı veya kırsal alanlar ile kentsel alanlar arasında olan 
CSÜS ile ilgili eşitsizliklerin azaltılması, programın stratejileri arasında yer almaktadır. 

Bu programdan beklenen sonuçlar: 

• Sonuç 1: Güvenli Annelik (GA) ve Acil Obstetri hizmetlerinde artmış arz ve 
talep, 

• Sonuç 2: Aile Planlaması (AP) hizmetlerinde artmış arz ve talep, 

• Sonuç 3:10-24 yaş grubundaki gençler için CSÜS hizmetlerinde artmış arz 
ve talep, 

• Sonuç 4: CSÜS eğitiminde güçlendirmiş kapasite, 

• Sonuç 5: CSÜS program yönetiminde bütün düzeylerde güçlendirilmiş 
kapasite, 

• Sonuç 6:CSÜS hizmetlerine talebin arttırılmasına katkıda bulunabilmeleri 
için STK'lann proje planlama ve uygulama kapasitesini desteklemeye 
yönelik verilmiş hibe projeler, 

• Sonuç 7: Gerekli araştırmaların yapılarak politika gelişiminin sağlanması 
yoluyla CSÜS konusunda ulaşılabilir önemli veri ve bilgiler, 

• Sonuç 8: CSÜS konularında artırılmış bilgi ve farkındalık, geliştirilmiş 
sağlıklı davranış alışkanlıkları ve karar alıcıların kararlılığı oluşturmaktadır. 
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Bu programın alt projeleri ise şunlardır: 

1) Güvenli Annelik ve Acil Obstetrik Eğitimi 

Amaç: Güvenli Annelik (GA) ve Acil Obstetri hizmetlerinde arz ve talebin 
artırılması. 

Aktiviteler: 

• Hizmetiçi eğitimde kullanılmak üzere "Güvenli Annelik" modülü geliştirilmesi, 
• Sağlık personelinin "Güvenli Annelik" konusunda bilgilendirilmesi, 
• Sağlık personelinin "Güvenli Annelik" modülüyle eğitilmesi, 
• Acil obstetrik bakım modülü geliştirilmesi, 
• Seçilmiş hastanelerde belirlenen personelin "Acil Obstetrik Bakım" konusunda 

bilgilendirilmesi, 
• Seçilmiş hastanelerde belirlenen personel "Acil Obstetrik Bakım" modülü ile 

eğitilmesi, 
• Güvenli Annelik ve Acil Obstetrik Bakım hizmeti veren kurumlara uygun 

ekipman sağlanması, 
• Güvenli Annelik için savunuculuk da dahil DDİ stratejileri geliştirilmesi, 
• Acil Obstetri için sevk zinciri oluşturulması, 
• Güvenli Annelik faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için veri 

toplanması. 

2)Aile Planlaması CYBE-HIV/AIDS Eğitimi. 

Amaç: Aile Planlaması (AP) ve CYBE-HIV/AlDS'de arz ve talebin artırılması. 

Aktiviteler: 

• Hizmetiçi eğitim için AP CYBE-HIV/AIDS modülü geliştirilmesi, 
• Sağlık personelinin AP, CYBE-HIV/AIDS konusunda bilgilendirilmesi, 
• Sağlık personelinin AP, CYBE-HIV/AIDS modülü ile eğitilmesi, 
• AP, CYBE-HIV/AIDS hizmeti veren kurumlara uygun ekipman sağlanması, 
• AP, CYBE-HIV/AlDS'e yönelik savunuculuğu da içeren DDİ stratejileri 

geliştirilmesi ve uygulanması, 
• AP, CYBE-HIV/AIDS faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için veri 

toplanması. 
• Düzenleyici mekanizmalardaki iyileştirmelerin desteklenmesi, 
• AP, CYBE-HIV/AIDS konusunda sektörlerarası işbirliğinin güçlendirilmesi, 
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3) Gençlere Yönelik CSÜS Hizmetleri 

Amaç: 10-24 yaş grubundaki gençler için CSÜS hizmetlerinde arz ve talebin 
artırılması. 

Aktiviteler: 

• Genç dostu CSÜS hizmetlerine ilişkin mevcut eğitim paketnin gözden 
geçirilmesi ve iki ayrı modül haline getirilmesi (gençlik danışma merkezi 
personeli için daha kapsamlı bir modül ve tüm hizmet sunum düzeyindeki 
sağlık personelinin hizmetiçi eğitimi için daha genel bir modül), 

• Sağlık personelinin genç dostu CSÜS hizmetleri konusunda bilgilendirilmesi, 
• Sağlık personelinin genç dostu CSÜS hizmetlerine ilişkin modüller konusunda 

eğitilmesi, 
• Gençlik danışma merkezlerinin kurulması ve ekipmanla donanımının 

sağlanması, 
• Seçilen gençlik danışma merkezlerinde belirlenen personelin genç dostu 

CSÜS eğitim modülü ile eğitilmesi, 
• Savunuculuk da dahil olmak üzere gençlere yönelik DDİ stratejileri 

geliştirilmesi, 
• Gençlerin CSÜS aktivitelerinin izleme ve değerlendirilmesine dair veri 

toplanması, 
• Düzenleyici mekanizmalardaki iyileştirmelerin desteklenmesi, 
• Gençlik danışma merkezlerinin sektörlerarası işbirliği ve klinik dışı hizmetlerin 

geliştirilmesi, 

4) Eğitim güçlendirilmesi. 

Amaç: CSÜS eğitiminde kapasitenin güçlendirilmesi. 

Aktiviteler: 

• • Sağlık personeli yetiştiren okullar için mezuniyet öncesi eğitim müfredatı 
geliştirilmesi ve uygulanması, 

• Üreme sağlığı eğitim merkezlerine uygun eğitim malzemesi sağlanması, 
• Eğitici eğitimi yapan bölgesel merkezlerin kurulması, 
• Üreme sağlığı eğitim merkezlerindeki eğitimcilerin eğitilmesi, 
• CSÜS konularının asistan eğitimine entegre edilmesi, 
• Eğitim merkezlerinde veri toplama sisteminin güçlendirilmesi. 
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5) Yönetimin güçlendirilmesi 

Amaç: CSÜS program yönetiminde bütün düzeylerde kapasitenin güçlendirilmesi 

Aktiviteler: 

• CSÜS hizmet yönetimi konusunda politikalar, hizmet sunum standartları ve 
görev tanımları geliştirilmesi, 

• Her düzeyden sağlık yöneticilerinin kalite odaklı CSÜS yönetimi konusunda 
eğitilmesi, 

• CSÜS ekipman envanteri oluşturulması ve devamlılığının sağlanması, 
• Politika geliştirilmesi için ülke çapında araştırmalar yapılması, 
• CSÜS programının izlenmesi ve değerlendirilmesi, 
• Diğer kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlarla sektörlerarası 

işbirliği mekanizmalarının oluşturulması, 
• Saha ofisi illerinde ulusal CSÜS program hedeflerinin uygulamasının 

izlenmesi, 
• Yönetim bilgi sistemindeki CSÜS'ye yönelik bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
• CSÜS bilgi yönetiminin geliştirilmesi, 
• Eğitilen personelin performansının izlenmesi /değerlendirilmesi için bir sistem 

oluşturulması. 

6) Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Hibe Projesi 

Strateji ve Aktiviteler: 

• STK'lann üreme sağlığı alanındaki projelerinin hibe yoluyla desteklenmesi, 
• İşbirliği mekanizmaları oluşturulması (STK/STK ve STK/Kamu/özel). 

7) Araştırma/Politika Geliştirme 

Aktiviteler: 

• 2005 yılı Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmasının yapılması, 
• Anne ölüm nedenleri ve güncel ana ölüm oranını ortaya çıkarmak amacıyla 

Ulusal Anne ölümleri Araştırmasının yapılması,, 
• Sağlık Davranış Araştırmasının yapılması, 
• CYBE-HIV/AIDS Sürveyans Araştırmasının yapılması, 
• Mevcut politika ve mevzuatın tüm program alanları ile koordineli olarak gözden 

geçirilmesi ve güncellenmesi. 

8) İletişim Stratejisi: 

Aktiviteler: 

• • Program görünürlüğünün güçlendirilmesi, 
• Sağlık yöneticilerinin ilgili konularda eğitilmesi, 
• Kitle İletişim kampanyası yürütülmesi, 
• Bilgi Eğitim iletişim(BEİ)/sağlık tanıtım materyalleri hazırlanması ve 

çoğaltılmasıdır. 

Gösterilen ilaive teşekkür eder basanlar dilerim. 
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131.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
yapılan sağlık malzemeleri alım ihalesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6760) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
yanıtlaması için gereğini arz ederim. /\ 

Saygılarımla. i^A4^L>-r 
İs^ipeğetl i 

Ankara Milletvekili 

Son günlerde; Ankara îl Sağlık Müdürlüğünün 05.03.2004 tarihinde "kit karşılığı cihaz 
edinme yolu ile laboratuar kiti ve laboratuar sarf malzemesi alımı ihalesi" ile ilgili, 
usulsüzlüklerin yapıldığına dair iddiaları içeren mektup ve fakslar almaktayım. 

Buna göre; 

1. Bu konuda daha önce verdiğim 7/5391 Esas Numaralı soru önergeme imzanızla 
tarafıma verilen cevapta ekleri dokuz sayfa denmesine rağmen, gelen cevapta ekler yok. Neden 
ekler yok? Bu eklere ne oldu? 

2. İhaleyi kazanan "Med Plus özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme Tic. San. Ltd. 
Şti." şartnamenin 49. maddesi gereğince, onay tebligatım takiben hemen işe başlaması 
gerekirken, başlamadığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise gecikmeden 
dolayı devletin zararı ne kadardır? Bundan dolayı, ihale iptal edilerek teminatı irat olarak 
kaydedilmesi gerekmez miydi? 

3. Şartname gereğince çeşitli sağlık merkezlerine kurulması gereken, cihaz ve sistemler, 
hangi merkezlere, ne zaman kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş midir? 

4. Şartname gereğince ihaleyi kazanan firma, hizmetlerin toplanacağı merkezlere ihtiyacı 
karşılayacak miktarda laboratuar teknisyeni almış mıdır? Aldı ise kaç kişiyi ve kimleri almıştır? 
Bunların SSK kayıtlan var mıdır? 

5. Şartnamenin 46/1 maddesi gereğince hizmet verildikten ve kontrolü yapıldıktan sonra 
firmaya ödemenin yapılması gerekirken, hizmet verilmeden ve kontroller yapılmadan ilgili 
firmaya 3,5 Trilyon Türk Lirası paranın ödendiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

6. Daha önce ücreti ödenip alınıp depoya konulduğu iddi edilen kitlerin, miadı ne 
kadardır? Bugün bunların miadı geçmiş midir? Geçmişse bunların ücretini kim ödeyecektir? 
Alınan kit'lerin yüksek fiyatla alındığı iddia edilmektedir. İthal eden firmaların girdi kontrolleri 
yapılmışmıdır? 

7. Bu ihalede; kit karşılığı kurulan cihazların ederi nekadardır? 

8. Ankara İl Sağlık il müdürlüğünün elinde 2004 yılında ihale ile almış olduğu ve 
stoklarında bulunan kullanılmamış, hizmete sokulmamış yeteri kadar sağlık malzemesi varken, 
2005 yılında yine aynı amaca yönelik olmak üzere bir ihale daha açacağı söylenmektedir. 
Stoklarında yeterince ve kullanılmamış sağlık malzemesi var iken yeni bir ihalenin açılacağı 
doğru mudur? 

- 6 4 5 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9.2005 0 : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B100TSH0730004 
Konu: Soru önergesi 

07.07.05 9 8 3 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 23.06.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ tarafından verilen "Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin" 7/6760 Esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

H 
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Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ tarafından verilen "Ankara İl SağîTk 
Müdürlüğünün ihaleleri" hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 
Son günlerde; Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 05.03.2004 tarihinde "kit karşılığı 

cihaz edinme yolu ile laboratuar kiti ve laboratuar sarf malzemesi alımı ihalesi" ile ilgili, 
usulsüzlüklerin yapıldığına dair iddiaları içeren mektup ve fakslar almaktayım. 

Buna göre; 
1. Bu konuda daha önce verdiğim 7/5391 esas Numaralı soru önergeme 

imzanızla tarafıma verilen cevapta ekleri dokuz sayfa denmesine rağmen, 
gelen cevapta ekler yok. Neden ekler yok? Bu eklere ne oldu? 

2. İhaleyi kazanan " Med Plus Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme Tic. 
San. Ltd. Şti." şartnamenin 49. maddesi gereğince, onay tebligatını takiben 
hemen işe başlaması gerekirken, başlamadığı iddia edilmektedir. Bu 
iddialar doğru mudur? Doğru ise gecikmeden dolayı devletin zararı ne 
kadardır? Bundan dolayı , ihale iptal edilerek teminatı irat olarak 
kaydedilmesi gerekmez miydi? 

3. Şartname gereğince çeşitli sağlık merkezlerine kurulması gereken, cihaz ve 
sistemler, hangi merkezlere, ne zaman kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş 
midir? 

4. Şartname gereğince ihaleyi kazanan firma, hizmetlerin toplanacağı 
merkezlere ihtiyacı karşılayacak miktarda laboratuar teknisyeni almış 
mıdır? Aldı ise kaç kişiyi ve kimleri almıştır? Bunların SSK kayıtları var 
mıdır? 

5. Şartnamenin 46/1 maddesi gereğince hizmet verildikten ve kontrolü 
yapıldıktan sonra firmaya ödemenin yapılması gerekirken, hizmet 
verilmeden ve kontroller yapılmadan ilgili firmaya 3,5 Trilyon Türk Lirası 
paranın ödendiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

6. Daha önce ücreti ödenip alınıp depoya konulduğu iddia edilen kitlerin, 
miadı ne kadardır? Bugün bunların miadı geçmiş midir? Geçmişse bunların 
ücretini kim ödeyecektir? Al inan kit'lerin yüksek fiyatla alındığı iddia 
edilmektedir. İthal eden firmaların girdi kontrolleri yapılmışmıdır? 

7. Bu ihalede; kit karşılığı kurulan cihazların ederi ne kadardır? 
8. Ankara İl Sağlık İl Müdürlüğünün elinde 2004 yılında ihale ile almış 

olduğu ve stoklarında bulunan kullanılmamış, hizmete sokulmamış yeteri 
kadar sağlık malzemesi varken, 2005 yılında yine aynı amaca yönelik 
olmak üzere bir ihale daha açacağı söylenmektedir. Stoklarında yeterince ve 
kullanılmamış sağlık malzemesi var iken yeni bir ihalenin açılacağı doğru 
mudur? 

CEVAPLAR 
Daha önce tarafınızdan verilmiş olan 7/5391 Esas sayılı Soru Önergesine verilen 

;evabın eklerindeki "dokuz sayfa" ifadesi, sehven yazılmıştır 
Önerge'deki soruların tamamı, 7/5391 Esas sayılı Soru Önergesi'nin konusu ile 

lynıdır. Söz konusu ihale hakkında Bakanlığımızca başlatılan inceleme ve soruşturma 
levam etmektedir. Soruşturma tamamlandığında düzenlenecek rapora göre işlem yapılacak ve 
arafınıza bilgi verilecektir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6761) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 

sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 

personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 

personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 139008 09.09.2005 
Sayı : B100PER0000025 ANKARA 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

LGİ: 23.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından, yöneltilen "Bakanlık ve Bağlı 
luruluşlanndaki personel sayısına ilişkin" 7/6761 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
jnulmuştur. 

Arz ederim. 

\ _ > ^ 
Prof.Dr. Recep AKDAĞ 

Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen 7/6761 sayılı yazdı 
soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

SORULAR: 

1-Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu itibariyle mevcut personel sayısı ne kadardır? 
2-Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardır? 
3-2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye aynlan personelinizin yıllara 
göre dağılımı nedir? 

CEVAPLAR: 

1.Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2002 sonu itibariyle farklı unvan ve görevlerde 
toplam 231.360 adet personel mevcuttur. 

2- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla; 221.911 
adet Kadrolu personel, 52.228 adet 5283 saydı kanun kapsamında Bakanlığımıza devir edilen 
personel, 16.256 adet 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel, 3.653 adet îşçi, 226 adet 
657 (4/C) ve 26 adet 657 (4/B) statülerinde olmak üzere farklı unvan ve görevlerde toplam 
294.300 adet personel mevcuttur. 

3- 01.01.2003 tarihi ile 07.07.2005 tarihleri arasında toplam 9.286 adet personelimiz 
emekliye ayrılmış olup, yıllara göre dağılımı şöyledir; 2003 yılında değişik unvanlarda toplam 
2644 adet personel, 2004 yılında 4550 adet personel, 2005 yılında 2092 adet personel 
emekliye ayrılmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

133.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, Kemerhisar-Pozantı otoyolunun yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'dan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/6763) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 
I 

Aşağıda yer alan soruların, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 
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Ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesini kuzeye bağlayan Pozantı-Ulukışla arasındaki 
otoyolun ödenek yetersizliği nedeniyle Haziran 2000'den bu yana çok az ilerlediğine dair soru 
önergeme vermiş olduğunuz yanıtta, Kemerhisar-Pozantı otoyolunun yapımı için 2004 yılında 
yeterli ödenek verilmediğini, yeterli ödenek temin edildiği takdirde, 2006 yılı sonunda yolun 
tamamlanmasının düşünüldüğünü belirtmişsiniz. Konuyla ilgili olarak, 

1) Otoyol yapımı için gerekli ödenek 2005 yılında sağlanabilmiş midir? Eğer 
sağlanabilmiş ise, yol yapımına ne zaman başlanması düşünülmektedir? 

2) Eğer ödenek henüz temin edilememiş ise, 2006 bütçe planlamasında, yolun yapımı 
için bir bütçe ayrılması söz konusu mudur? '" ' •" ' 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / 3 £ ^ .../.../2005 
Konu : Adana Milletvekili o 7 TFf.,lMl!7 onnc 

Prof.Dr. N.Gaye ERBATUR'un l ' m m i 2 0 0 5 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 23/06/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız. 
b) Ulaştırma Bakanlığının 30/06/2005 tarihli ve B.ll.O.APK.0.10.01.610-01/1152-25646 

sayılı yazısı. 

ilgi (a) yazınız gereğince, ilgi (b) yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Prof.Dr. N.Gaye 
ERBATUR'un, T.B.M.M. 7/6763 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN PROF.DR. N.GAYE ERBATUR'UN 

T.B.M.M. 7/6763 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesini kuzeye bağlayan Pozantı-Ulukışla arasındaki 
otoyolun ödenek yetersizliği nedeniyle Haziran 2000'den bu yana çok az ilerlediğine dair soru 
önergeme vermiş olduğunuz yanıtta, Kemerhisar-Pozantı otoyolunun yapımı için 2004 yılında 
yeterli ödenek verilmediğini, yeterli ödenek temin edildiği takdirde, 2006 yılı sonunda yolun 
tamamlanmasının düşünüldüğünü belirtmişsiniz. Konuyla ilgili olarak, 

1) Otoyol yapımı için gerekli ödenek 2005 yılında sağlanabilmiş midir? Eğer 
sağlanabilmiş ise, yol yapımına ne zaman başlanması düşünülmektedir? 

2) Eğer ödenek henüz temin edilememiş ise, 2006 bütçe planlamasında, yolun yapımı için 
bir bütçe ayrılması söz konusu mudur? 

CEVAPLAR: 

1- Yapım çalışmaları devam eden Kemerhisar-Pozantı otoyolu (Kemerhisar ve Niğde 
bağlantı yolu dahil) işine, 2005 yılı için toplam 48.368.000 YTL. ödenek verilmiştir. Ancak, bu 
ödenek 2005 yılı için ihtiyaç duyulan miktarı karşılamamaktadır. 

2006 yılı sonunda bitirilmesi planlanan yolun, yapım çalışmaları verilen ödenekler 
nispetinde devam etmekte olup, 2005 yılın için ilave ödenek temin edilemediği taktirde otoyolun 
tamamlanması ileriki yıllara sarkacaktır. 

2- Halen 2006 yılı yatırım programı tasarısı hazırlıkları devam etmektedir. 
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134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6766) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

/azılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 

sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 

personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 

personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ OI -42 . & 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

I 2 TEM 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 23.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6766-11913/34994 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, " Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6766) esas nolu yazılı soru 
önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve TicarefBakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını 
ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

1- Bakanlığımızda 2002 yılı sonu itibariyle 2917 kadrolu, 41 sözleşmeli personel olmak 
üzere toplam 2958 personel görev yapmıştır. 

2- 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle kadrolu 3057, sözleşmeli 42 personel olmak üzere 
toplam 3098 personel görev yapmaktadır. 

3- 2002 yılı sonu itibariyle 93 personel, 
2003 yılı sonu itibariyle 91 personel, 
2004 yılı sonu itibariyle 95 personel, 
2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 46 personel emekliye ayrılmıştır. 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1- Kurumda 2002 yıl sonu itibariyle personel sayısı 
Memur 407 
Sözleşmeli 3919 
Daimi İşçi 8008 
Geçici İşçi 15420 

Toplam 27754 

2- Kurumda 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle personel sayısı 
Memur 375 
Sözleşmeli 3534 
Daimi İşçi 6654 
Geçici İşçi 12993 

Toplam 23556 

3-Kurumda 2002 yıl sonu ile 2005 yıl sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye 
ayrılan personelin yıllara göre dağılımı 

2002 vıl sonu 2003 vıl sonu 2004 yıl sonu 2005 Mavıs avı sonu 
397 607 331 161 

Not:Emekliye ayrılan personel sayısına sair nedenlerle 
Ayrılan personel dahil edilmemiştir. 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 

Enstitü 132 Sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe haiz özel Hukuk Hükümlerine göre 
yönetilen bir kamu kurumu oIup,personelini 132 Sayılı kuruluş Kanununun 14 ncü 
maddesine istinaden çıkarılan TSE Personel Yönetmeliği Hükümlerine göre istihdam 
etmektedir. Enstitünün Devlet Personel mevzuatı ve bütçe mevzuatı içerisinde ilgisi ilişiği 
yoktur. 
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

1 - 31.12.2002 tarihi İtibariyle mevcut personel sayısı 162 adettir. 
2- 31.05.2005 tarihi itibariyle mevcut personel sayısı 206 adettir. 
3- 31.12.2002-31.05.2005 tarihleri arasında emekliye ayrılan personel sayısı da yıllar 

itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 

2003 2004 2005 
1 6 2 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1-Kurumda 2002 yılı sonu itibariyle 229 sözleşmeli personel ve 53 işçi olmak üzere 
toplam 282 personel çalışmıştır. 
2- Kurumda 2005 Mayıs ayı sonu itibariyle 185 sözleşmeli personel ve 43 işçi olmak 
üzere toplam 228 personel çalışmaktadır. 
3- 2002 yılında 8 sözleşmeli personel, 7 işçi 

2003 yılında 18 sözleşmeli personel, 7 işçi 
2004 yılında 16 sözleşmeli personel, 7 işçi 
2005 Mayıs ayı sonu itibariyle 7 sözleşmeli personel ve 1 işçi emekli olmuştur. 

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ 

1-Kurumda 2002 yılı sonu itibariyle 142 personel görev yapmaktaydı. 
2- Kurumda 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 165 personel görev yapmaktadır. 
3- 2003 yılında 8 personel, 2004 yılında 12 personel, 2005 yılında Mayıs ayı sonuna kadar 2 
personel olmak üzere toplam 22 personel emeklilik sebebiyle kurumdan ayrılmıştır. 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 

Kurumda 2002 yılı sonu itibariyle 27 personel bulunmaktadır Mayıs 2005 itibariyle 33 
personel mevcuttur ve bu güne kadar emekliye ayrılan personel bulunmamaktadır 

REKABET KURUMU 

1-31.12.2002 tarihi itibariyle personel sayısı 317' dir 
2-31.05.2005 tarihi itibariyle personel sayısı 305'dir 
3-2003 yılında 2 kişi, 2004 yılında 4 kişi olmak üzere toplam emekli olan personel sayısı o 
kişidir. 

ŞEKER KURUMU 

1-Kurumda personel istihdamına, 06.11.2003 tarihinde başlanmıştır. 
2- Kurumda Mayıs 2005 ayı sonu itibariyle 25 personel çalışmaktadır. 
3- Kurumda belirtilen süreler içerisinde emekliye ayrılan personel bulunmamaktadır 
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KOSGEB :. 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAREKETLERİ 

Sözleşmeli Personel Hareketi 

GİRİŞ VE ÇİKİŞ 

Yılbaşı Mevcudu 
Yıl İçinde Giren 
Yıl iviiKİc Çıkan (-) 

YIL SONU MEVCUDU *• 
GİRİŞ ŞEKLİ 

Açıkt.ııı Tayin 
Naklen Tayin 
Askerlik Dılndşti 

TOPLAM 
AYRILIŞ NEDENLERİ 

istifa 
liaşka Kuruluşa Nakil 
Askerlik 
işteu Çıkarına 
Sözle şiltenin Yenilenmemesi 
Kmcklilik 
ölüm 

TOPLAM 
ÖĞRENİM DERECELERİ 

i- Yüksek 
2- l.isc 
3- Ortaokul 
4- İlkokul 
5- Belgesiz 

TOPLAM 

2002 
Kişi 

494 
103 

6 

591 
2002 
Kişi 

104 

104 
2002 
Kişi 

4 
0 
0 

'i 

6 
2002 
Kişi 

421 
110 
27 
33 

591 

Sözleşmeli Personel Harekeli 

GİRİŞ VE ÇİKİŞ 

Yılbaşı Mevcudu 
Yıl İçinde Giren 
Yıl İçinde Çıkan (-) 

YIL SONU MEVCUDU 
GİRİŞ ŞEKLİ 

Açıklun Tayin 
Naklen Tayin -
Askerlik Dönüşü 

TOPLAM 
AYRILIŞ NEDHNLBRI 

İslifa 
Başka Kuruluşa Nakil 
Askerlik 
İşten Çıkarına 
Söyleşmenin Yeııileıın*mcsi 
Emeklilik 
ölüm 

TOPLAM 
ÖĞRENİM DERECELERİ 

1- Yüksek 
2- Lise 
3- Ortaokul 
4- İlkokul 
5- Belgesiz 

TOPLAM 

2003 
Kişi 

591 
95 
12 

674 
2003 
Kişi 

95 

95 
2003 
Kişi 

4 
0 
0 

8 

12 
2003 
Kişi 

513 
108 
22 
31 

673 

Sözleşmeli Persone 

GİRİŞ VE ÇIKIŞ 

Yılbaşı Mevcudu 
Yıl İçinde Giren 
Yıl İçinde Ç,ka«ı<-) 

YIL SONU MEVC 
GİRİŞ ŞEKLİ 

Açıktan Tayin 
Naklen Tayin 
Askerlik Dönüsü 

TOPLAM 
AYRILIŞ NEDENL 

İstifa 
Başka Kuruluşa Na 
Askerlik 
İşlen Çıkarma 
Sözleşmenin Yenile 
Emeklilik 
Ölüm 

TOPLAM 
ÖĞRENİM DEREC 

1- Yüksek 
2-Lise 
3- Ortaokul 
4- ilkokul 
15- Belgesiz 

İTOPLAM 

2005 YILI MAYIS AYI PERSONEL DURUMUNU GÖSTERMEKTEDİR. 



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

135.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6767) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sn. Mehmet Mehdi EKER 

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

UkL 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardı? 
Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 
2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.c. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211- / ^ ^ o y 707/2005 
Konu : Yazılı Soru önergesi « o 

10 - 2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/6767 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t * L t K - Mehmet Mehdi EKER 
1- Görüş 7/6767 Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESt 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/6767 

SORU 1) Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 yılı sonu itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardı? 

CEVAP 1) 2002 yılı sonu itibariyle, Bakanlığımızın mevcut personel sayısı 42.268, bağlı 
kuruluşlanmız olan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğündeki personel sayısı 448 ve Tanm 
Reformu Genel Müdürlüğündeki personel sayısı 529'dur. 

SORU 2) Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

CEVAP 2) 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle, Bakanlığımızın mevcut personeli 40.747, 
bağlı kuruluşlanmız olan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğündeki personel sayısı 426 ve 
Tanm Reformu Genel Müdürlüğündeki personel sayısı 490'dır. 

SORU 3) 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

CEVAP 3) 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasındaki dönemde emekliye aynlan 
personelin yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo: Emekliye Aynlan Personel Sayılan 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 

01.01.2005-31.05.2005 

EMEKLİYE AYRILAN PERSONEL SAYISI 
Bakanlık 

1062 
1275 
1838 
806 

AOÇ 
24 
20 
16 
9 

TRGM 
27 
20 
24 
13 
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136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/6768) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi GÖNÜL tarafından 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 

sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 

personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 

personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

- \ 29 TEMMUZ 2005 
KAN.KAR. : 2005/7041-CS C t ° ^ J 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 23 HAZİRAN 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 00.02-
7/6768-11922/35003 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen 7/6768 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı' 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL TARAFINDAN VERlLEr> 

7/6768 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde; 

a. 2002 yılı sonu itibarıyla memur mevcudu 6110'dur. 

b. 2005 yılı Mayıs sonu itibarıyla memur mevcudu 6187'dir. 
c. 03 Kasım 2002-31 Aralık 2002 tarihleri arasında 5, 2003 yılında 171, 2004 yılında 219, 01 

Ocak 2005-31 Mayıs 2005 tarihleri arasında 76 memur emekliye ayrılmıştır. 

2. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ile bağlı Birlik ve Kurumlarının; 

a. 2002 yılı sonu itibarıyla sivil memur sayısı 5906'dır. 
b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının yapılandırılması kapsamında 2004 yılı 

itibarıyla Kuvvet Komutanlıklarına bağlı 600 Yataklı Asker Hastaneleri ile 300 Yataklı Fizik Tedavi 
Hidroklimatoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sıhhiye İkmal 
Bakım Merkezi Komutanlığının Genelkurmay Başkanlığı Kuruluşuna dahil edilmesi nedeniyle 2005 
Mayıs ayı itibarıyla mevcudu 8040'a yükselmişti". 

c. 28 Kasım 2002 tarihinden itibaren 2005 Mayıs ayı sonu itibarıyla emekliye ayrılan sivil 
memurların yıllara göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. 

(1) Kasım 2002 yılı 3, 

(2) 2003 yılı : 96, 
(3) 2004 yılı : 205, 
(4) Mayıs 2005 yılı : 117'dir. 

3. Kara Kuvvetleri Komutanlığının; 

a. 2002 yılı sonu itibarıyla sivil memur mevcudu : 8213'dür. 

b. 2005 yılı sonu itibarıyla sivil memur mevcudu : 7210'dur. 

c. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonuna kadar emekliye ayrılan sivil memur miktarı : 
616'dır. 

4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının; 

a. 2002 yılı sonu itibarıyla mevcut personel sayısı : 4093'dür. 

b. 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla mevcut personel sayısı : 3/74'dür. 

c. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekli olan personel sayısı : 

(1)2002 yılı : 68, 

(2)2003 yılı : 80, 

(3)2004 yılı : 62, 

(4)2005 yılı : 16'dır. 

5. Hava Kuvvetleri Komutanlığının; 

a. 2002 yılı sonu itibarıyla mevcut personel sayısı : 3493'dür. 

b. 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla mevcut personel sayısı : 2872'dir. 

c. 2002 yılı sonu 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekli olan personel sayısı : 

(1) 2002 yılı : 93, 

(2) 2003 yılı : 109, 
(3) 2004 yılı : 80, 

(4) 2005 yılı : 35'dir. 
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6. Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığında; 
a. 2002 yılı sonu itibarıyla mevcut personel sayısı : 259'dur. 
b. 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla mevcut personel sayısı : 247'dir. 
c. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekli olan personel sayısı : 

(1) 2003 yılı : 1, 

(2) 2004 yılı : 1, 
(3) 2005 yılı : 1'dir. 

7. Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında; 
a. 2002 yılı sonu itibarıyla personel sayısı; 950 memur, 868 işçi ve 3 sözleşmeli personel 

olmak üzere toplam 1821'dir. 
b. 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla, personel sayısı 1086 memur, 787 işçi olmak üzere 

toplam 1873'tür. 
c. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arası emekli olan personel sayısı : 

(1) 2003 yılında 45 işçi ve 4 memur olmak üzere 49 personel, 
(2) 2004 yılında 21 işçi ve 5 memur olmak üzere 26 personel, 
(3) 2005 yılında 10 işçi ve 14 memur olmak üzere 24 (mayıs 2005 ayı sonu itibarıyla) 

personel olmak üzere toplam 99 personel emekliye ayrılmıştır. 
8. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde; 

a. 2002 yılı sonu itibarıyla 435 kadrolu, 2437 sözleşmeli ve 4355 işçi olmak üzere mevcut 
personel sayısı 7227'dir. 

b. 2005 yılı Mayıs ayı itibarıyla 346 kadrolu, 2204 sözleşmeli ve 4029 işçi olmak üzere 
mevcut personel sayısı 6579'dur. 

c. 2002 yılı sonu ile 2005 Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan yıllara göre dağılımı : 
(1) 2003 yılı: 49 kadrolu, 116 sözleşmeli ve 269 işçi olmak üzere toplam 434, 
(2) 2004 yılı: 33 kadrolu, 100 sözleşmeli ve 74 işçi olmak üzere toplam 207, 
(3) 2005 yılı: 11 kadrolu, 46 sözleşmeli ve 65 işçi olmak üzere toplam 122'dir. 

Bilgilerinize sunarım. 

-T 
cdi GÖNÜL 
Savunma Bakanı 
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137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABAÇAN'ın cevabı (7/6772) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandın!masını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 

sayısı ne kadardı? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 

personel sayısı ne kadardır? 

3. 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 

personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

2&07.05* 43272 
Sayı : B.02.1 .HM.0.PER. 12/ 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 23.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6772-11927/35008 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Bakanlığımıza bağlı 
kuruluşlardaki personel sayısına ilişkin (7/6772) esas numaralı soru önergesine, Hazine 
Müsteşarlığınca hazırlanan cevap metni ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Devlet Bakanı Sayın AH 
BABACAN'a tevcih edilen 7/6772 sayılı esas nolu yazılı soru önergesine Hazine 
Müsteşarlığınca hazırlanan cevap metni. 

Soru 1) Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2002 sonu yılı itibariyle mevcut personel 
sayısı ne kadardır? 

Cevap 1) 2002 yılı sonu itibariyle Müsteşarlığımız merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatında 
1493, bağlı kuruluşumuzda (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) 
331 olmak üzere mevcut personel sayısı toplam 1824 kişidir. 

Soru 2) Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle mevcut 
personel sayısı ne kadardır? 

Cevap 2) 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Müsteşarlığımız merkez, yurtdışı ve taşra 
teşkilatında 1551, bağlı kuruluşumuzda (Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü) 365 olmak üzere mevcut personel sayısı toplam 1916 kişidir. 

Soru 3) 2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında emekliye ayrılan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

Cevap 3) 2002 yılı içinde Müsteşarlığımız merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatında ve bağlı 
kuruluşumuzda (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) emekliye 
ayrılan personelimiz bulunmamaktadır. 

2003 yılı içinde Müsteşarlığımız merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatında 29, bağlı 
kuruluşumuzda (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) 12 olmak 
üzere emekliye ayrılan personel sayısı toplam 41 kişidir. 

2004 yılı içinde Müsteşarlığımız merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatında 32, bağlı 
kuruluşumuzda (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) 1 olmak 
üzere emekliye ayrılan personel sayısı toplam 33 kişidir. 

2005 yılı başından Mayıs ayı sonuna kadar Müsteşarlığımız merkez, yurtdışı ve 
taşra teşkilatında 8, bağlı kuruluşumuzda (Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü) 1 olmak üzere emekliye ayrılan personel sayısı toplam 9 kişidir. 

2002 yılı sonu ile 2005 yılı Mayıs ayı sonu arasında eml iye ayrılan personel 
sayısı toplam 83 kişidir. 
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138.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİGÎT'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6777) 

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

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz 
ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M u h s i n K O Ç Y İ Ğ İ T 
D i y a r b a k ı r Milletvekil i 

Duble yol yapım çalışmaları devam eden Diyarbakır-Ergani yolu 
güzergahındaki parsellere yol genişletme çalışmaları nedeniyle 2003 yılında 
girilmiş olup yol yapımı bi tmek üzeredir. 

Soru 1- Duble yol yapım çalışmalarından dolayı kamulaşt ırma işlemleri 
bugüne kadar neden yapılmamıştır? 

Soru 2- Anayasanın Kamulaştırma başlıklı 46 . maddesinde "Devlet ve 
kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını 
peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taş ınmaz malların tamamını 
veya bir kısmını , kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve 
bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir." denilmektedir. Anayasanın 
bu hükmüne aykırı hareket edildiğini kabul ediyor musunuz ? 

Soru 3 - Toprak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla en geç 
ne zamana kadar, bedelleri peşin ödenmek kaydıyla Kamulaşt ı rma yapmayı 
düşünüyorsunuz? Açıklar mısınız? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ '3>3/ .../.../2005 
Konu : Diyarbakır Milletvekili / » A T M U M I I I onrK 

Muhsin KOÇYİĞİT'in 2 0 TEMMUZ 2005 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27/06/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6777 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 
T.B.M.M. 7/6777 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Duble yol yapım çalışmalarından dolayı kamulaştırma işlemleri bugüne kadar neden 
yapılmamıştır? 

2- Anayasanın Kamulaştırma başlıklı 46. maddesinde "Devlet ve kamu tüzel kişileri; 
kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel 
mülkiyette bulunan taşınmaz mallann tamamım veya bir kısmmı, kanunla gösterilen esas ve 
usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir." 
denilmektedir. Anayasanın bu hükmüne aykın hareket edildiğini kabul ediyor musunuz? 

3- Toprak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla en geç ne zamana kadar, 
bedelleri peşin ödenmek kaydıyla kamulaştırma yapmayı düşünüyorsunuz? Açıklar mısınız? 

CEVAP: 

Duble yol çalışmalan devam eden Diyarbakır-Ergani yolunun Km:3+385-47+857 
arasında mülkiyeti itirazlı durumda olan parsellerin dışında kalan taşmmazlann kamulaştırma 
işlemleri tamamlanmıştır. 

Küleban Boğazı-Ergani yolunun Km: 47+857-56+520 arasındaki taşınmazların da 
kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Ancak, Acil Eylem Planı kapsamında duble yol yapımı 
için ek kamulaştırmaya ihtiyaç duyulmuş olup, ek kamulaştırma planlan hazırlanmıştır. 
Kadastro Müdürlüğünün kamulaştırma planlarım incelemesinden sonra Kamu Yaran Kararı 
dikkate alınarak, kamulaştırma işlemleri tamamlanacaktır. 
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139.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, yabancı kaynaklardan finanse edilen projelere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6779) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİf BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 13.06.2005 

% 
Osman KAPTAN 1 
Antalya Milletvekili \ 

1- Ülkemizde; Dünya Bankasından, AB fonlarından veya yurt dışındaki başka 
fınansal kuruluşlardan temin edilen kredilerle yürütülen kaç adet proje vardır? 

2- Bu projelerin kaç adedi hibe, kaç adedi yap işlet, kaç adedi yap işlet devret 
sistemleriyle temin edilen kaynaklardan, kaç adedi faiz karşılığı alınan 
borçlarla yapılmaktadır? 

3- Bu projelerin kaç tanesi sizin hükümetinizce başlatıldı? kaç tanesi daha önceki 
hükümetlerden kaldı? 

4- Bu projelerin fiziki ve mali gerçekleşme oranlan ne düzeydedir? 
5- Milli Eğitim Bakanlığınca 2. Temel Eğitim Projesi için kullanılan (TEP II FAZ 

TU-4671) 300 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası kredisin 2004 yılı içinde ne 
kadarı kullanılmıştır? 

6- MEB kullandığı, 4. soruda bahsedilen kredinin anlaşma şartlarında "..... 
borçlu (Türkiye) kullanmadığı ikrazın ana para üzerinden yıllık %0,75 
yüktenim bedeli (commitment charge) ödemekle yükümlüdür." Şeklinde 
bir madde olduğu doğru mudur? Ülkemizde Dünya Bankası veya başka fınans 
kaynaklarından kullanılmış kredi sözleşmelerinin kaç tanesinde böyle bir şart 
vardır? 

7- Yine MEB nın 2. Temel Eğitim Projesi için kullandığı 300 milyon ABD doları 
kredinin kullanılmayan miktarı için 1.240.000 (Birrnilyonikiyüzkırkbin) ABD 
Doları faiz ödendiği doğru mudur? Doğru ise; kullanılmamış paraya faiz 
ödenmesinin mali, vicdani ve yönetsel sorumluluğu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.O.APK.O.O3.O5.O3-ll/C/li^ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GSN.0.10.00.02-7/6779-12021/35211 sayılı yazı. 
b) 04.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-455-2/3209 sayılı yazı 

Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımız tarafından kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip 
edilen, "Yabancı kaynaklardan finanse edilen projelere işkin" ilgi (b) yazı eki 7/6779 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımızca yürütülen bahse konu 6 proje bulunmaktadır. Bunlardan; Temel 
Eğitime Destek Programı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi, Mesleki ve 
Teknik Eğitimin Modernizasyonu projeleri Avrupa Birliği MEDA Fonundan sağlanan 
hibelerle, Temel Eğitim Projesi 2'nci Fazı ile Orta Öğretim Projesi Dünya Bankasından, Eğitim 
Çerçevesi Projesi ise Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan kredi ile yürütülmektedir. Yap işlet 
ve yap işlet devret sistemiyle yürütülen projemiz bulunmamaktadır. 

3. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Orta Öğretim Projesi, 
Eğitim Çerçevesi Projesi, Temel Eğitim Projesi 2'nci Fazı, Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Sisteminin Güçlendirilmesi ve Temel Eğitime Destek projelerinin hazırlık çalışmaları ve 
ikraz anlaşmalarının imzalanması daha önceki hükümetler tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Orta Öğretim Projesi İkraz Anlaşması imza aşamasındadır. 59'uncu Hükümet zamanında 
başlatılan proje bulunmamaktadır. 

4. a) Temel Eğitim Projesi İkinci Fazı kapsamında tamamlanan çalışmalar: 
Proje kaynakları genel olarak; 
• 146.1 milyon Dolar mali büyüklüğe sahip inşaat yapım ve onarım işleri, 
• 139.35 milyon Dolar mali büyüklüğe sahip mal ve hizmet işleri, 
• 36 milyon Dolar mali büyüklüğe sahip eğitim yazılımı 
olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. 
2004 yılında; 
• "Proje Uygulama Planı" hazırlanmış, 
• Bir kısım küçük ölçekli ihaleler tamamlanmıştır. 
• İnşaat müşavirlik ihalesi tamamlanmış firmalar ile sözleşme imzalanmıştır. 
Proje'de bugüne kadar 2 milyon ABD Doları (Mali geirçekleşme} harcama 

yapılmıştır. 2005 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 250 milyon ABD Do'ları büyüklülüğünde 
işlerin sözleşmeye bağlanması ve yaklaşık 105 milyon ABD Doları büyüklüğünde 
harcamanın yapılmış olması planlanmaktadır. 

0 : 2 

? /& /2005 
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b) Eğitim Çerçevesi Projesi kapsamında tamamlanan çalışmalar: 1.400 ilköğretim 
okuluna BİT Laboratuvarı kurulması amacıyla AYB'den alınan kredi ile yürütülmektedir. 
05.07.2005 tarihinde ihale yapılmış olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

c) Temel Eğitime Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışnialar: 
11-15 Kasım 2002 tarihleri arasında Eğiticilerin Eğitimi semineri düzenlenmiş, 
bu kapsamda Bakanlığımız merkez teşkilatı personelinden 33 kişi eğitilmiştir. 
18-23 Kasım 2002 tarihleri arasında Bakanlığımız merkjez teşkilatı 
personelinden eğitilen 35 kişinin de katkıları ile il proje yürütme ekiplerinden 86 
kişi eğitilmiştir. 
50 halk eğitim merkezi müdürü gelir getirici meslekler konusunda eğitilmiştir. 
Adana ve Antalya'da sokak çocukları ile ilgili mevcut durum araştırması 
yapılmıştır. 
5 ilde projenin tanıtımı ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Matematik 
derslerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde uzman desteği sağlanmıştır. 
Geliştirilen programların 9 pilot ildeki 120 okulda uygulanması için uzman ve materyal 
desteği sağlanmıştır. 
İlköğretim Genel Müdürlüğüne, hazırlanan yeni programlar çerçevesinde ders 
kitaplarının yazımı çalışmasına, materyal, ekipman, uzman yt çalışma ortamı desteği 
verilmektedir. 
9 pilot ildeki 120 ilköğretim okulunda yeni öğretim programlarının 
değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi 
için SPSS programı satın alınmıştır. 

Bugüne kadar -Haziran 2005'e kadar- harcanan nara 9.859.452 €'dur. 
d) Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemijıiti Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalar: , ; 
• 30 Eylül 2002 tarihinde- Troje uygulamasının başlaması için önce teknjk 

danışmanlık hizmetleri sağlayacak firma ile sözleşme imzalanmış olup 
yapılan sözleşme mj&arı 21.061.222 Avro (% 41)'dur. 

• Danışman fırm» ile_j?akşaeak Merkez Proje Yürütme Ekibi, Bakanlığımız 
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığında oluşturulmuştur. 

• Proje kapsamımda yapılması planlanan^aliyetler ve bütçeleri projenin ilk altı 
aylık hazırlık aşamasında yapılacak olan "MEÖ İhtiyaç Belirleme" çalışması 
kapsamında tespit edilecektir. Tespit edilecek faaliyetler, "Proje Ulusal 
Koordinasyon Komitesi"nce uygun görülmesi halinde yürürlüğe girecektir. 
Projenin ilk Ulusal Koordinasyon Komitesi 16 Ocak 2003 tarihinde tnnlanamk 
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aşağıda belirtilen çalışmalar yapmıştır. 
• Proje kapsamındaki iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Trabzon ve 

Gaziantep olarak belirlenmiştir. 
• Pilot okul seçim kriterleri belirlenmiştir. 
• Projenin yönetim yapısı belirlenmiştir. 
• Yönetim ve çalışma gruplarının çalışma yapacakları alanlar netleştirilmiştir. 

• Proje kapsamında kararların etkin ve zamanında alınabilmesi için sosyal ortak ve 
kamu kuruluşlanndan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun ayda bir 
toplanmasına ve karar alma sürecinde yardımcı olmasına karar verilmiştir. 

• Arza göre değil arz talep dengesini esas alan iş piyasasının istediği 
yeterliklerle donatılmış, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde -pilot 30 ilde- iş 
gücü ihtiyaçlarını karşılayan iş piyasası analizi yapılmıştır. 

• MSK tarafından hazırlanana 250 meslek standardı baz alınarak Bakanlığımız sosyal 
ortak temsilcileri yerli ve yabancı uzmanlar ile birlikte eğitim standardı geliştirilmiştir. 

• 7 sektörü kapsayan tanıtım ve yönlendirme modülleri ile ortak beceri 
modülleri hazırlanarak, 105 pilot kurumda 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanmıştır. 

• Geliştirilen eğitim standartlarına bağlı olarak modüler yapıda 9'uncu sınıf eğitim 
öğretim programlan hazırlanarak, öğrenci ve öğretmen modülleri tamamlanmıştır. 

• Hazırlanana modüller öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 
• 10, 11 ve 12'nci sınıf çerçeve programlan genel müdürlükler ve Talim ve Terbiye 

Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
• 10'uncu sınıflara ait 362 adet modül ve sertifika programları tamamlanmıştır. 

9'uncu sınıf programlan 2004-2005 öğretim yılındaki pilot çalışmamn sonunda 
yenilenmiştir. 

• 11'inci sınıflarda okutulacak modüllerin bir kısmı Haziran 2005 tarihi 
itibarıyla tamamlanmıştır. Toplam 373 modül yazılmış ve basıma hazırdır. 

• MEGEP ile; ISCED 97'de bulunan mesleki eğitimle ilgili 30 geniş alandan 12 
tanesinden program geliştirme çalışmalan ve 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü (AB) 
seviyelerdeki sertifika programlan hazırlanmaktadır. 

• 2004-2005 öğretim yılında örgün eğitim kurumları olan toplam 105 pilot 
okulda uygulanmak üzere 4 yıllık bir program uygulanmaya konmuştur. 

• 145 mesleki ve teknik öğretim kurumunun Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki 
mesleki eğitim kurumları ile kardeş okul çalışmalarını yaygınlaştırmak 
amacıyla proje kapsamında başlatılan EŞLEŞTİRME (tvvinning) uygulaması 
için 10 veya 15 kişilik gruplar -okul yöneticileri, öğretmen, öğrenciler-
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halinde Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki okul ve sosyal ortaklan ziyaret 
edeceklerdir. Bu çalışma kapsamında hâlihazırda 6 okul ziyaretlerini 
gerçekleştirmiştir. 
Proje'nin satın alma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen satın alımlar ise 

aşağıdaki gibidir: 
• 105 pilot kuruma genel ekipman alınmış ve dağıtımı yapılmıştır. Bütçesi yaklaşık 

2.900.000 Avro'dur. 
• 105 pilot kuruma bilgisayar laboratuarları kurulması işlemi tamamlanmıştır. Bütçesi 

yaklaşık 3.200.000 Avro'dur. 
• Ulusal Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi ve Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

(EARGED) için ekipman alınmıştır. Bütçesi yaklaşık 215.000 Avro'dur. 
• 105 pilot kuruma programın uygulandığı alanda ekipman alımı için teknik şartname 

hazırlıkları devam etmektedir. Çıkılacak ihalenin tahmini bütçesi yaklaşık 
19.000.000 Avro'dur 

• Bunların dışında projeye daha sonra dahil edilen 40 genel lise için idari 
ekipman ve bilgisayar laboratuvan kurulması için yapılacak satın alma işlemleri 
devam etmektedir. 

e) Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar: 
• Temmuz 2000'de "Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi 

Projesi Anlaşması"nın imzalanması üzerine, projenin değiştirilmesi gereği 
hissedilmiştir. Bu konuda yapılan görüşmeler sonucu Avrupa Komisyonu, Aralık 
2001'de, yeni bir Ek Sözleşme Taslağı göndermiştir. Ek Sözleşme Taslağı 
incelenerek Bakanlığımız görüşleri Avrupa Komisyonuna (AK) iletilmiştir. Avrupa 
Komisyonunun imzalayıp gönderdiği Ek Sözleşme Mayıs 2002 tarihinde 
imzalanmıştır. 

• Teknik Danışmanlık İhalesi için değerlendirme işlemi yapılmış, ancak hiçbir firma 
yeterli görülmemiştir. Bu nedenle ihale işlemleri yeniden yapılarak kısa liste 
oluşturulmuş ve Teknik Danışmanlık İhalesi 28 Nisan - 2 Mayıs 2003 tarihleri 
arasında tamamlanmıştır. Yapılan ihale sonucunda British Council 
Konsorsiyum liderliğinde (Carl-Bro a/s-Danimarka, DEL, Eduser-Türkiye) İle 
25.06.2003 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli EUR 
4.999.872,64'dir. 

• Proje uygulaması suresince yapılacak faaliyetler ve faaliyetlerin maliyetleri, 
Mesleki Eğitim ve Öğretim Siteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 
yapılacak "MEÖ İhtiyaç Belirleme" çalışması kapsamında tespit edilecektir. 

• Danışman lırma7 Temmuz 2003 tarihinde PKM'de çalışmalara başlamıştır. 
• Projenin başlangıç toplantısı 30 Temmuz 2003 tarihinde yapılmıştır. 
• Beş ilde bölge koordinatörlüğü oluşturulmuştur. 
• Ulusal Standart ve Program Geliştirme Grubu kurulmuştur. 
• Mevcut mesleki ve teknik eğitim programları önceliklendirilmiştir. 
• Yeterlilikleri belirleyecek teknik çalışma grupları oluşturulacak grup yönlendi

ricileri ve grup üyelerinin eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 
• Meslek dersi öğretmenlerinin taslak yeterlilikleri belirlenmiştir. 
• Aşağıda belirtilen beş alanda modül öğretim programlan hazırlanmış olup ilgili 

fakültelerde uygulanmaktadır 
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Ana Yeterlilikler Yeterlilikler Modüller 
Bilgisayar 9 64 52 
Giyim-Hazır Giyim 18 185 59 
Otomotiv 18 171 62 
Elektrik-Elektronik 11 128 45 
Konaklama İşletmeciliği 13 89 45 

Bu güne kadar Proje kapsamında; 
Temel beceriler semineri, 
Öğrenci merkezli öğretim semineri, 
Ekipman şartnamesi yazılım semineri, 
Yeterlilik odaklı öğrenci merkezli öğreniminde yenilikçi değerlendirme yönetim 
semineri, 
Pilot proje geliştirme çalışma toplantısı, 
İlişkilendirme çalışması semineri, 
Eğitimde kalite güvencesi çalışma toplantısı, 
Öğretim materyali geliştirme eğitim çalışma toplantıları düzenlenmiştir. 
Bu çalışma toplantılarında (Seminerlerde); 

• 350 akademik personele, 
• 155 Bakanlık personeline, 
• 20 sosyal taraf katılımcısına eğitim verilmiştir. 

• Fakülte dekanları ve Bakanlık personeline yönelik Proje kapsamında yapılan 
çalışmaların, AB ülkelerindeki örneklerin görülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
İngiltere'ye çalışma gezisi düzenlenmiştir. 

• Geliştirilen yeterlilikler ve modüler programlara uygun olarak satın alınacak 
ekipmanlarla ilgili olarak birinci kısım ihalenin ilanına 12 Mayıs 2005 tarihinde 
çıkarılmıştır. 

• 2'nci kısım ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 
• Bugüne kadar 2.135.990..66 € harcanmıştır. 
5. Millî Eğitim Bakanlığınca, 2'nci Temel Eğitim Projesi için kullanılan (TEP II 

FAZ TU-4671) Dünya Bankası kredisinden 2004 yılında 1.5 milyon ABD Doları kullanılmıştır. 
6. İkraz projelerinde bu durum anlaşma metinlerinde yer almaktadır. Dünya 

Bankasından alınan TEP II ikrazı için 0,075 yüklenim bedeli (commitment charge) ödemesi 
ikraz anlaşması hükümlerindendir. 

7. Ana para ve faiz ödemeleri Bakanlığımız tarafından yapılmamaktadır. Bu tür 
ödemeler Hazine Müsteşarlığı tarafından yapıldığından Bakanlığımızda bu tür bilgiler 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İç. Dr. Hüseyin ÇELİK 

Millî Eğitim Bakanı 
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140.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye'nin bazı ülkelerle sınır kapılarına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı(7/6781) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 09A)Ö.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Suriye ile Türkiye arasında kaç tane sınır kapısı bulunmaktadır? Bu sınır kapılarından 
kaç tanesi açıktır? Açık olmayanlar hangileridir ve bu kapıların kapalı olmasının 
sebebi nedir? 

2- Irak ile Suriye üzerinden Türkiye ile Telafer bölgesini kapsayacak Irak 3. kapısının 
durumu nedir? 

3- İran ile yeni bir sınır kapısı açılması düşünülmekte midir? 
4- Gürcistan'la Türkiye arasında kaç tane sınır kapısı bulunmaktadır? Bu sımr 

kapılarından kaç tanesi açıktır? Açık olmayanlar hangileridir ve bu kapıların kapalı 
olmasının sebebi nedir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Gene! Müdür Yardımcılığı ^ g ;c^j 2G0S 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/293238 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

SÜRELİ - İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 27.06.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/6781 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
7/6781 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1) Suriye ile Türkiye arasında kaç tane sınır kapısı bulunmaktadır? Bu sınır kapılarından kaç 
tanesi açıktır? Açık olmayanlar hangileridir ve bu kapıların kapalı olmasının sebebi nedir? 

2) Irak ile Suriye üzerinden Türkiye ile Telafer bölgesini kapsayacak Irak 3. kapısının durumu 
nedir? 

3) İran ile yeni bir sınır kapısı açılması düşünülmekte midir? 

4) Gürcistan'la Türkiye arasında kaç tane sınır kapısı bulunmaktadır? Bu sınır kapılarından 
kaç tanesi açıktır? Açık olmayanlar hangileridir ve bu kapıların kapalı olmasının sebebi nedir? 

YANIT: 

1) Türkiye ile Suriye arasında 11 adet sınır kapısı bulunmakta olup, bunlardan sekiz tanesi 
işler durumda, iki adedi fiilen kapalı, bir adedi ise sadece dini bayramlarda karşılıklı 
bayramlaşma için kullanılmaktadır. Sözkonusu kapılara ilişkin liste ekte sunulmaktadır. 

2) Türkiye ile Irak arasındaki tek sınır kapısı Habur'dur. İki ülke arasında ikinci bir sınır 
kapısı açılmasına ilişkin sürdürülmekte olan temaslar çerçevesinde, Türk ve Irak heyetleri 
arasındaki teknik düzeyli uzmanlar çalışma grubu toplantısının önümüzdeki dönemde 
Ankara'da yapılması öngörülmektedir. 

Bu konudaki müzakerelerde ülkemizin tutumu ikinci sınır kapısının Ovaköy bölgesinde 
açılması yönündedir. 

3) Türkiye-İran sınırında yeni bir sınır kapısı açılması ikili gündemimizde bulunmamaktadır. 

4) Türkiye-Gürcistan sınırında hukuken üç sınır kapısı (Sarp, Posof-Türkgözü, Çıldır-Aktaş) 
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi (Sarp ve Posof-Türkgözü) fiilen açık durumdadır. 

Türkiye-Gürcistan arasında 1992 yılında varılan mutabakat çerçevesinde Türk tarafındaki 
tesis inşaatı tamamlanan Çıldır-Aktaş sınır kapısı ise, Gürcistan tarafının tesis, yol ve hizmet 
birimlerinin inşaatı için gerekli finansmanı sağlayamaması nedeniyle hizmete 
açılamamaktadır. 
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SURİYE İLE KARA SINIR KAPILARIMIZ 

BULUNDUĞU 
İL 

MARDİN 

MARDİN 

MARDÎN 

Ş.URFA 

Ş.URFA 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

KİLİS 

HATAY 

HATAY 

KAPININ ADI 

NUSAYBlN-
KAMIŞLI 

NUSAYBIN-
KAMIŞLI 

ŞENYURT-
DERBESÎYE 

CEYLANPINAR-
RA'SAL AYN 
AKÇAKALE-

TELLABİYAT 
KARKAMIŞ-
CARABLUS 

ÇOBANBEY-
AKDERUN 

ISLAHİYE-
EKBEZ 

ÖNCÜPINAR-EL 
SELAME(AZEZ) 

CILVEGOZU-
BAB-ALHAWA 
YAYLADAĞI-

KESEP 

BAKANLAR 
KURULU KARARI 
04.09.1953 4/1407 

04.09.1953 4/1407 

04.09.1953 4/1407 

26.03.1999 
(Bak.ONAY) 

16.10.1974 7/9027 

04.09.1953 4/1407 

04.09.1953 4/1407 

04.09.1953 4/1407 

04.09.1953 4/1407 

04.09.1953 4/1407 

04.09.1953 4/1407 

DÜŞÜNCELER 

Demiryolu sınır kapısı, 
Fiilen açık 

Kara sınır kapısı, 
Fiilen açık 

Kara sınır kapısı, 1979 yılından beri 
ihtiyaç olmaması nedeniyle fiilen kapalı 

durumdadır. 
Sadece dini bayramlarda karşılıklı 

bayramlaşmalar için kullanılmaktadır. 
Kara sınır kapısı 

Fiilen açık 
Kara sınır kapısı, 

Fiilen açık 
Demiryolu sınır kapısı, 

Bağdat demiryolu hattının İslahiye 
güneyinden Suriye'ye girip, 

Çobanbey'den itibaren tekrar 
sınırlarımıza paralel devam eden 

bölümünün alternatifi olarak K.Maraş-
Gaziantep, Nizip-Karkamış 

güzergahının inşa edilmesi sonucu, 
ihtiyaç olmaması nedeniyle fiilen kapalı 

durumdadır. 
Demiryolu sınır kapısı, 

Fiilen açık 
Kara sınır kapısı, 

Fiilen açık 
Kara sınır kapısı, 

Fiilen açık 
Kara sınır kapısı, 

Fiilen açık 
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141.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, uluslararası alanda Türk bestekârlarının fikri 
haklarının korunmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/6782) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah 

GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Elektronik alandaki gelişmeler, başta müzik eserleri olmak üzere fikir eserlerinin 
internet ortamında sahibinin rızası olmadan ve herhangi bir bedel ödenmeden alınmasına 
sebep olmakta ve yine elektronik gelişmeler sonucu ortaya çıkan aygıtlarla eserler rahatlıkla 
kaydedilebilmektedir. 

İstisnasız beste yapan ve müzik eseri üreten bütün sanatkarlarımız, bir manada eser 
hırsızlığı anlamına da gelebilecek şekilde çalışmalarının karşılığım alamaz duruma 
düşmektedir. Konunun internet dolayısıyla uluslar arası boyutu bulunduğu muhakkaktır. 

Sorular: 

1- Uluslar arası alanda, Türk bestekarlarının eserlerinin bedeli ödenmeden iktibas 
edilmemesini sağlayacak kurum ve kuruluşlar var mıdır? Türkiye bu konuda hangi 
uluslar arası anlaşmaları imzalamıştır veya imzalamayı düşünmektedir? 

2- Konuyla ilgili uluslar arası anlaşmaların yeterli korumayı getiremediği ortada 
olduğuna göre, Türkiye, konuyla ilgili yurtiçi meslek kuruluşları ile müşterek hareket 
ederek, UNESCO ve Birleşmiş Milletler nezdinde teşebbüse geçmeyi düşünmekte 
midir? 

T.C. 2 5 hm 20 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 725.10/2005/ÇEGY/290840 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27 Haziran 2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazıları 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/6782 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ekte sunulmuştur. . 

Saygılarımla arzederim. 
Abdullah GÜL 

Dışiçlerı Bakanı ve 
Başbakan "arriimcısı 

VI 
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SORU 1: Uluslararası alanda, Türk bestekarlarının eserlerinin bedeli ödenmeden! 
iktibas edilmemesini sağlayacak kurum ve kuruluşlar var mıdır? Türkiye bu konuda 
hangi uluslararası anlaşmaları imzalamıştır veya imzalamayı düşünmektedir? 

Uluslararası alanda Türk veya yabancı bestekarların eserlerinin bedelli ödenmeden iktisap 
edilmemesini sağlayabilecek tek uluslararası kuruluş Dünya Fikri Mülkiyet örgütüdür 
(WIPO). WIPO Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşlarından birisidir. WIPO'nun asıl amacı 
devletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak fikri mülkiyet haklarının dünya çapında 
korunmasını sağlamaktır. Ancak, WIPO tarafından sağlanan koruma bu kuruluşun doğrudan 
sağladığı bir koruma değildir. Başka bir deyişle, WIPO bünyesindeki anlaşmalarla öngörülen 
yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediği veya bir sanatçının haklarının gasp edilip 
edilmediğinin araştırılması veya bu ihlallerin engellenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin 
işlemlerin tamamen ilgili hak sahibi sanatçı veya uyruğunda bulunduğu ülkenin yetkili 
makamları tarafından yürütülmesi gerekmektedir; WIPO ülkemizdeki veya başka ülkelerdeki 
meslek kuruluşlan gibi sanatçı veya bestekarın haklarının doğrudan korunmasını üstlenmiş bir 
kuruluş değildir. 

Ülkemiz WIPO bünyesindeki 22 uluslararası andlaşmanın 14'üne taraftır. Bunlardan sadece 
ikisi telif haklarına ilişkin andlaşmalardır. Diğer 12 andlaşma ise, Sınai Fikri Mülkiyet 
Haklarına ilişkin andlaşmalardır. 

Ülkemizin taraf olduğu telif haklarına ilişkin WIPO andlaşmaları şunlardır: 

- Edebi ve Sanatsal Eserlerin Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi 

- icracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasın Dair 
Roma Sözleşmesi. 

öte yandan, Türkiye, WIPO Telif Hakları ve WIPO İcracılar ve Fonogramlar 
Sözleşmelerinin onaylanmasına ilişkin ulusal onay sürecini tamamlamak üzeredir. "WIPO 
Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" 
05.05.2005 tarihinde, "WIPO İcracılar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" da 28.04.2005 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sevk 
edilmiştir. 

SORU 2: Konuyla ilgili uluslararası anlaşmaların yeterli korumayı getiremediği ortada 
olduğuna göre, Türkiye, konuyla ilgili yurtiçi meslek kuruluşları ile müşterek hareket 
ederek, UNESCO ve Birleşmiş Milletler nezdinde teşebbüse geçmeyi düşünmekte midir? 

Şu an yürürlükte olan ve telif haklarına ilişkin uluslararası andlaşmaların tamamına yakını 
internet kullanımın yaygınlaşmasından önce yapılmış anlaşmalardır. Bu nedenle, bahsekonu 
anlaşmalar internet ortamındaki fikri mülkiyet haklan ihlallerini engelleyebilecek ve yeterli 
koruma sağlayabilecek hükümler içermeyen andlaşmalardır. 

Günümüzde internetin ticaret, sanat , bilim ve bilgi alışverişinde kullanımının.artması bu 
alandaki fikri mülkiyet haklarının ihlallerinin çoğalmasına neden olmuş ve bu hakların 
uluslararası alanda korunmasını sağlayacak uluslararası mevzuatın hazırlanmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin de içinde yer aldığı bazı üye devletlerin 
inisiyatifiyle 90'h yılların sonunda WIPO'da bir hareket planı belirlenmiş ve bir çok alandaki 
uluslararası anlaşmaların günümüzün ihtiyacına cevap verebilecek hale getirilmesi için bazı 
komiteler kurulmuştur. 

Halihazırda internet ile bağlantılı telif haklanna ilişkin çalışmalar sadece "Telif Hakları ve 
Bağlantılı Haklar Komitesi"nde yürütülmektedir. Bu Komitede yürütülen çalışmalarda, bir 
uluslararası anlaşma taslağı hazırlanmaktadır. 
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142.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir siyasî parti temsilcisinin basında yer alan 
açıklamalarına, genel başkan yardımcısının BDDK ile ilgili iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6783) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 09.06.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Saym Mete Gündoğan'ın 08.06.2005 
tarihli basın açıklaması, 09.06.2005 tarihli Milli Gazete'de yer almıştır. 

Basın açıklamasının 5. maddesi aynen şu şekildedir: 
"İmar Bank hortumlamasında sorumlu kimdir? AKP Hükümetinin bu hortumlamada 

hiç dahli yok mudur? Açıkça görülen şey, bu konuda en büyük sorumluluk Sayın Başbakan, 
Başbakan Yardımcısı ve Başbakanlık Müsteşan'na aittir. Çünkü, BDDK 2003 Haziran'mda 
Başbakanlığa yazdığı yazıda, "Uzan Grubu'nun enerji şirketlerine el konulduktan sonra İmar 
Bank'm nakit durumunun bozulmaya başladığını, bankadan yüklü miktarlarda nakit çıkışları 
izlendiğini, seçim dolayısıyla boşalan BDDK üyeliklerine atama yapılmadığı için Üst Kurulun 
toplantı ve karar alma yeter sayısını kaybettiği" Başbakanlığa bildirilmiş ve 'gerekli işlem 
yapılması için bir an önce boş üyeliklere atama yapılmasını ivedi olarak" talep etmiştir. 
Sözkonusu yazı basında yer almış ve bankaya el konulacağı açıkça anlaşılmıştı. Buna karşılık 
1 ay süre ile ilgili yazı Başbakanlık Müsteşarının sumeninde bekletilmiştir. Bu 1 aylık süre 
içerisinde bankada bulunan yaklaşık 8 katrilyon civarındaki mevduatı, özel bir bankanın 
Ankara Kızılay Şubesi üzerinden İsviçre'deki bir bankaya aktarılmıştır. Bankadaki mevduat 
bittikten 5 gün sonra BDDK üyeliklerine atama yapılmış ve Üst Kurul bankaya el koymaya 
karar vermiştir. Başbakanlık Müsteşarı kendisine bu konuda tevcih edilen bir soruya verdiği 
cevapta, "konunun aciliyetinin farkında değildik" demiştir." 

1- BDDK'nın Başbakanlığı yazdığı, "Seçim dolayısıyla boşalan BDDK üyeliklerine 
atama yapılmadığı için Üst Kurul'un toplantı ve yeter sayıs.ının kaybettiğini ve gerekli 
işlem yapılması için bir an önce boş üyeliklere atama yapılmasını ivedi olarak" talep 
ettiği mektubun tarihi nedir? 

2- Bu boş üyeliklere yapılan atamaların tarihi nedir ve kimler atanmıştır? 
3- BDDK'nın çok ivedi mektubu ile atamalar arasında geçen süre ne kadardır? Tarihleri 

nelerdir? 
4- Bu süre zarfında imar Bankası'nda bulunan takriben 8 katrilyon civarındaki mevduat, 

özel bir bankanın Ankara Kızılay Şubesi üzerinden İsviçre'deki bir bankaya aktarılmış 
mıdır? 

5- Bu süre zarfında, Türkiye'den, özellikle İş Bankası Kızılay Şubesi'nden yurtdışına, 
özellikle İsviçre'ye yapılan transferlerin listesi nedir? Ticari sır dolayısıyla bu bilgi 
tarafıma verilemeyecekse "gizli" ibaresi ile verilmesi mümkün müdür? Yine 
verilemeyecekse, verilmese bile MASAK ve Emniyet İstihbarat ve BDDK bu 
konularda tetkik ve tahkikatla görevlendirilecek midir? ! * * " ' ' • _ _ " 

6- Mete Gündoğan'ın Milli Gazete'de yer alan basm toplantısı ihbar kabul edilerek 
Savcılığa gerekli bildirimde bulunulacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/o<-5.>2t -26/0?/2OO5-

Konu : 7/6783-11992 esas sayılı 
Vazıh soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 7/6783-11992 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplan aşağıda sunulmaktadır. 

BDOK Başkanlığınca Bakanlığımıza yazılan 02/06/2003 tarih ve 6442 sayılı yazıda; Kurul 
Üyeleri Ali Akın Tan ile Atilla Taşdemir'in görev sürelerinin 13/06/2003 tarihinde sona ereceği 
belirtilerek, 4389 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre gereği istenilmiştir. Daha 
sonra. BDDK Başkanlığınca Bakanlığımıza yazılan 13/06/2003 tarih ve 7033 sayılı yazıda da, Kurul 
İkinci Başkanı ibrahim Çanakçı'nın Hazine Müsteşarlığına atanması nedeniyle boşalan üyeliğe 4389 
sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 3 ncû fıkrasına göre gereği talep edilmiştir. Bu yazılar üzerine, 
BDDK üyesi olarak atanması düşünülen kişiler hakkında 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümleri 
uyannca aranılan şartlan taşıyıp taşımadıktan konusunda yapılan inceleme ile konuya ilişkin 
atamalann gerektirdiği diğer tetkik ve değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra belirlenen üyeler, 
2/6/2003 tarih 1976 sayılı, 24/6/2003 tarih 2224 sayılı ve 25/6/2003 tarih 2235 sayılı yazılanınız ile 
Bakanlar Kurulu'na önerilmiş ve Bakanlar Kuruh/nun 25/06/2003 tarihli 5796 sayılı kararıyla Üyeliğe 
Mustafa Ekim, Bakanlar Kurulu'nun 25/06/2003 tarihli 5949 sayılı Karanyla Üyeliğe Yusuf Tuna ve 
Bakanlar Kurulunun 25/672003 tarihli 5974 sayılı Karanyla ikinci Başkanlığa Ahmet Şirin'in ataması 
yapılmıştır. Dolayısıyla, BDDK üyelerinin atanmasında herhangi bir gecikme olmamıştır. Aynca, 
kayrUanmıztn tetkikinden konu hakkında Bakanlığımıza yazılmış herhangi bir ivedi mektup 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

imar Bankasından takriben 8 katrilyon civarındaki mevduatın özel bir bankanın Ankara Kızılay 
Şubesi üzerinden isviçre'deki bir bankaya aktanldığı sorusu ile ilgili olarak; öncelikle, bankacılık tekniği 
ve uygulaması açısından bu kadar yüksek tutarlı mevduatın anılan süre zarfında transferi imkan 
dahilinde değildir. Diğer taraftan, anılan meblağdaki mevduat rakamının transfer edilmesi, toplanan tüm 
mevduatın nakit olarak muhafaza edildiği gibi bir anlama gelmektedir. T.imar Bankası T.A.Ş. (Banka) 
hakkında düzenlenen kamu denetim birimleri raporianndan Banka nezdinde söz konusu tutarda 
kaynağın mevcut olmadığı açık olarak görülmektedir. Aynca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
tarafından yürütülen çalışmalarda T.imar Bankası TA.Ş.'de mevduatı bulunan herkes kişi bazında 
değerlendirilmiş ve toplanan bilgiler bankanın kayıtlan ile karsılaştınlmıştır. Bu anlamda bir mevduat 
transferinden bahsetmek de imkan dahilinde değildir. Tüm bunlara ilaveten, Banka nezdinde Bankalar 
Yeminli Murakıplan tarafından yürütülen incelemelerde para hareketleri aynca iricelenrniş ve tespitler 
raporlara konu edilmiştir. Söz konusu inceleme sonuçlan da bu meblağda bir transferin anılan süre 
zarfında gerçekleştirilmediğini belgelerle ortaya koymaktadır. 

5 inci soruda T.iş Bankası A.Ş.'nin Kızılay Şubesinden yapılan transferler hakkında bilgi 
istenilmektedir. BDDK tarafından anılan transferlere ilişkin bilgiler T.iş Bankası A.Ş.'den istenilmiş 
olup, soruda yer almamasına karşın Kızılay Şubesine yakın olan ve Bankanın yurtdışı transferlerinin 
daha yoğun olduğu Yenişehir Şubesine ilişkin bilgi talebinde bulunulmuştur. 
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Bankadan alınan bilgilere göre, 01/06/2003-03/07/2003 tarihleri arasında; 

-Kızılay şubesinden muhtelif kişi ve firmalar tarafından toplamda 404.606,41 USD, 298.648,42 
EUR. 2.192.862 JPY, 12.774,6 GBP, 4.535 CAD ve 17.460 CHF tutarlannda yurt dışına transferler 
yapıldığı ve bu transferlerin büyük çoğunluğunun küçük tutarlarda olduğu, 

-Yenişehir şubesinden muhtelif kişi ve kuruluşlar tarafından toplamda 267.211.060,37 USD, 
1.428.314,73 EUR, 62.315 GBP, 29.304,50 CHF ve 150 AUD tutarlannda yurt dışına transferler 
yapıldığı, 

-Kızılay ve Yenişehir Şubeleri tarafından 01/06/2003-03/07/2003 tarihleri arasında yurt dışına 
yapılan transfer tutarlannın, soru önergesinde belirtilen tutarla karşılaştırıldığında çok düşük olduğu, 
transferlerin önemli bölümünün Türkiye'de iş yapan büyük ölçekli kuruluşlarca gerçekleştirildiği, 
transferlere taraf olan kişilerin Uzan Grubu fırmalanna veya Uzan Ailesine dahil kişiler olmadığı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr^bdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

143.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, TMSF'ye devredilen Pamukbanktaki personel 
istihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/6784) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayin 

Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 

arz ederim. JÛ.Ot .2005 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Pamukbank'ın TMSF'ye devredilmeden önceki personel sayısı kaçtı? 
Devredildikten sonraki personel sayısı ne kadardır? 
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2. Pamukbank'ın TMSF'ye devredildikten sonra, bankaya personel alımı 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu sayı ne kadardır? 

3. Sözkonusu Banka, TMSF'de iken açıktan alman personel için bir smav 

yapılmış mıdır? 

4. Kamu Personel Seçme Smavı ve Devlet İşçi Sınayına katılan çok sayıda 

yurttaşımız, smav sonuçlarına göre atamalarının yapılmamasından dolayı 

mağdur iken; Pamukbank'ın TMSF'ye geçtikten sonra personel alınmasını 

uygun buluyor musunuz? 

5. Bankanın, yasal düzenleme çerçevesinde Halk Bankası ile 

birleştirilmesini takiben söz konusu personelin kamu görevlisi statüsü 

kadrolarına geçişlerinin, eşitlik ve adalet ilkeleriyle bağdaştığım düşünüyor 

musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/OL- 16$O 2 / W 2 0 0 5 

Konu : 7/6784-11994 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/6784-11994 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nun 19/07/2005 tarih ve TMSF.BHI.223/29496 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
EKLER : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
1- TMSF'nun 19/07/2005 tarih ve 

223-29496 sayılı yazısı 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI :TMSF.BHI.223/Jl3lf9b 19/07/2005 

KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 

(Sn.* Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 
I 

İLGİ: 28/0672005 tarih ve B.02.0.001/(01) 2334 - 7/6784 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan iğdir Milletvekili Dursun Akdemir'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Bankanın Fona devir tarihi itibariyle personel sayısı 5320 olup, Bankanın T. Halk 
Bankası A.Ş. ile birleşme tarihi itibariyle personel sayısı 3.720'dir. 

2) Bankanın Fona devri ile T. Halk Bankası A.Ş.'y"e fiili birleşme tarihi arasındaki 
sürede, 34 adedi işe ilk kez giren, 13 adedi Supcronline şirketinden geri dönen, 15 adedi ise 
daha önce bankadan ayrılıp da, yeniden işe alman personel olmak üzere toplam 62 personelin 
alımı gerçekleştirilmiştir. İşe ilk kez giren 34 adet personelin i5 adedi Banka Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Denetçilerden, 5 adedi ise Banka üst düzey yöneticilerinden (Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri'nden) oluşmaktadır. 

3) Bankanın Fona devrinden sonra personel alımına yönelik herhangi bir sınav 
gerçekleştirilmemiştir. 

4-5) Bilindiği üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 18/03/2002 tarihli ve 
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı) 
yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik" hükümlerine göre, A Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve 
bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel 
yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik 
sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin 
teftiş kurullarına atama yapılacak kadro ve görevlere .atanacaklar içindir. Yukarıda tanımlandığı 
gibi, bu kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, 
Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu 
(Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. 

Bu itibarla, Pamukbank T.A.Ş. kamu tüzel kişiliğini haiz ve/veya kamu bankası 
statüsünde olmadığından, personel alımında kendi dahili prosedürleri doğrultusunda hareket 
etmiş olup, ihtiyaç hasıl olduğu durumda gereken pozisyonlara personel alımı gerçekleştirmiştir. 

•» 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 
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144.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELÎK'in, bazı trafik kuralları ihlallerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6786) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 13.06.2005 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

01 Mart 2005 Tarihinde, Şahsınıza ve Ankara Valisine şehirlerarası yollarda ve 
Ankara içinde trafik ihlallerine ilişkin problemleri, Anayasanın bana verdiği 
denetleme yetkisine dayanarak, her hangi bir soru önergesi noktasma 
getirmeyerek, olayı bir tartışma konusu yapmadan, gözlemlerimi belirten bir 
yazıyı bilgilerinize sunmuştum. İlgili yazıma, Ankara Valiliğince, 02.06.2005 
tarih ve B.05.1.EGM.4.06.00.41.02İd.Br.(Ds-6)-3053-1569 sayılı, Vali 
Yardımcısı Selahattin Ekremoğlu imzalı cevabi yazıda, göndermiş olduğum 
yazı, bir faks dilekçesi olarak nitelendirilerek, çağdaş bir toplumda Trafik 
kurallarının konuluşunun genel nedenleri ile bunlara uyulmasıyla ilgili bilgiler 
aktarılarak, 2005 yılı Nisan ayı itibariyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 
belirlenen maddelere riayet etmeyerek kural ihlalinde bulunan, 11.198 ticari oto, 
1094 servis aracı, 4101 ticari minibüs, 2890 otobüs ve 129.002 özel araç olmak 
toplam, 148.285 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldığına ilişkin,; yazımla 
ilintili olmayan bir yanıt verilmiştir. Dolayısıyla; 

1. Uzun süredir özellikle şehirlerarası yollarda, emniyet kemeri uygulamasıyla 
araçların hız limitine uymaları yönünde trafik ekiplerinin yoğun kontrolleri 
sonucunda büyük başarı elde edildiği, bunun sonucunda da sürücülerin bu 
kurallara riayet etmeyi alışkanlık haline getirdikleri görülmektedir. Ancak başta 
şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsler olmak üzere, birçok aracın sis 
lambalarım yakarak trafikte seyrettikleri görülmektedir. 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan Karayolları Trafik 
yönetmeliğinde, sis olmayan havalarda, sisin görüş mesafesini engellemediği 
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havalarda sis lambalarının yakılması yeni bir kararla serbest mi bırakılmıştır? 
Serbest bırakılmadı ise, özellikle gece sisli olmayan hava şartlarında sis 
lambalarını yakarak seyreden araçlara neden müdahale edilmemektedir? 

2. özellikle, Ankara Atatürk Bulvarı olmak üzere, belediye otobüsleri dâhil, 
bütün halk otobüslerinin hız limitlerine uymadıkları, hatalı sollama yaptıkları, 
duraklarda yolcu indirme bindirme esnasında ikili sıra oluşturdukları, gereksiz 
yere korna çaldıkları, egzozlarından çıkan dumanın kabul edilebilir ölçüleri 
aşarak çevreyi kirlettiği birçok insan tarafından gözlemlenerek şikâyet konusu 
olmaktadır. Buna karşın bu araçlara kimse müdahale etmemektedir. Bu durumun 
önlenmesi için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Bu konuda para cezası 
uygulaması dışında ne tür önlemler uygulayacaksınız? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - UO& / / 2 L , o £ 3 14/07/2005 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.İ0.00.02-11990(7/6786) sayılı yazı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın M.Vedat MELİK tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/6786) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 64 üncü maddesinde; "Sis ışıklarının; sis, kar, 
şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren 
ışıklarla aynı zamanda kullanılması yasaktır." hükmü yer almaktadır. Bu madde hükmüne aykırı 
davranan sürücüler para cezası ile cezalandırılmaktadır. 2004 yılında sözü edilen madde hükmüne 
aykırı hareket eden 11.867, 2005 yılı ilk 4 ayında ise 2.925 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. 

Ankara ili Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden yaya ve araç trafiği, günün her saatinde iki trafik, 
altı motorize ve sekiz yaya ekibimiz tarafından denetlenmektedir. Sözü edilen güzergahta 2005 Ocak 
ayından günümüze kadar olan süre içerisinde yapılan denetimlerde; 397 otobüs sürücüsüne 
çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkartmaktan dolayı 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu'nun 30/b maddesi gereğince ceza tutanağı düzenlenmiştir. Ceza tutanağı düzenlenen 
sürücülere 24 saat içerisinde araçlarının eksoz muayenelerini yaptırmaları yönünde yazılı ihtarda da 
bulunulmuştur. Bu süre içerisinde eksoz muayenesi yaptırılmayan 28 otobüs trafikten men edilmiştir. 
Otobüs duraklarında ikili sıra oluşturan, hatalı sollama yapan ve gürültü kirliliği yapan 111 resmi ve 
özel halk otobüsüne ceza tutanağı düzenlenmiş, bunlardan 9'u ise trafikten men edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

sdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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145.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir şahsa usulsüz olarak yeşilkart verildiği 
iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6787) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 10.06.2005 

Osman ÖZCÂN 
Antalya Milletvekili 

Daha önce TCDD'dan ihalesiz aldığı işlerle gündeme gelen, şimdi ise Türk Telekoma 
olan borçlan nedeniyle gündemde olan Emine Alioğlu, bir müddet önce de Devletten aldığı 
yeşil kartla gündeme gelmişti. 

1- Emine Alioğlu'na hiçbir geliri olmayan vatandaşlara verilen yeşil kart verildiği, bu 
skandalin ortaya çıkması sonucu, yeşil kartm iptal edildiği öğrenilmiştir. Yeşil kartı verenler 
hakkında hangi işlemler yapılmıştır? 

2- Emine Alioğlu'na verilen yeşil kartın kullanıldığı müddet için devlete verdiği 
zararın geri alınması yönünde çalışma başlatılmış mıdır? 

- 6 8 3 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050İLİ0070001.303.2/ A-£> 'f- f 
KONU :Yazıh Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.a.01.0.GNS.0.10.00.02-11990- 7/6787 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulup ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Cevit ve eşi Emine ALİOĞLU'nun 08.10.2001 tarihinde Sincan Maraşal Çakmak Mahallesi 
Muhtarlığından almış olduğu ikametgah ilmühaberi ile yeşil kart verilmesi için yeşil kart bürosuna başvurduğu 
ve yapılan işlemler sonucu Cevit ve Emine ALİOĞLU'nun SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı üyesi olmadığı, 
vergi mükellefi olduğu ve 05.03.1997 tarihinde terk ettiği, nüfusa kayıtlı yer ve Sincan'da bulunan resmi 
dairelerde yapılan araştırmada herhangi bir gayrimenkulunun olmadığı, Sincan İlçesinde bulunan bankalarda 
yapılan araştırmada herhangi bir hesabının bulunmadığı, merkez karakol araştırmasında ise, Cevit 
ALİOĞLU'nun ara işlerinde çalıştığı, Emine ALİOĞLU'nun ise ev hanımı olduğunun belirtilmesi üzerine yeşil 
kart evraklarının tümü üzerinde yapılan araştırmada adı geçenlere 2001 yılında yeşil kart verilmesinde herhangi 
bir engelinin olmadığı anlaşılarak, adı geçen ve ailesine 18.10.2001 tarih ve 09/2165 sayılı kararla yeşil kart 
verildiği, adı geçenlere ait yeşil kart dosyasının incelenmesinde 2002 ve 2003 yıllarında vize işlemlerinin 
yapıldığının anlaşıldığı, vize işlemleri yapılmayan yeşil kartların kullanılmasının mümkün olmadığı, adı 
geçenlerin yeşil kartı ile ilgili olarak basında çıkan haberler üzerine Kaymakamlıkça yeşil kartların alınması için 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiği, yapılan araştırma adı geçenlerin İlçede bulunan ilk adresi 
olan M.Çakmak Mahallesi Simge Sokak No: 2 E/17 adresinden taşınarak, Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül 
Sokak No: 24/1 adresine taşındığının tespit edildiği, bu adreste yapılan araştırmada ise, nakil almadan başka bir 
adrese taşındığı ve bu adreste yedi aydır Bülent ŞAHİN isimli şahsın ikamet ettiğinin anlaşıldığı, 

Cevit ve Emine ALİOĞLU'nun ikametgah adresinin bilinmediği, bu nedenle yeşil kartlarının geri 
alınamadığı, ancak Kaymakamlıkça verilen 03.05. 2004 tarih ve 09/1287 sayılı karar ile yeşil kartlarının iptal 
edildiği belirtilerek, adı geçenlere ait yeşil kartların geri alınamadığından verildiği tarihten itibaren hangi sağlık 
kuruluşlarına tedavi için gittiklerinin bilinmediği, bu nedenle de yapılan sağlık harcama giderleri hakkında da 
bilgi edinilemediği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arzederim. 

AbdülkadirAKSu/ 
Bakan / 

08 /07/2005 
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146.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, Ankara'da bazı ilköğretim okullarında 
yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/6788) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan soruların, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen izinle Ankara'da 3 ilköğretim okulunda yapılan 
"ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde öğrenci Başansını Etkileyen Faktörler „ 
konulu anketle ilgili olarak, 

1) Ankette bulunan "Çok kadınlı evlilik İslama uygundur „ ve "Dini nikah olmadan 
resmi nikah geçerli olmaz „ şeklindeki, Medeni Kanun'la tamamen çelişen soruların 
ankete dahil edilmesine nasıl ve ne gerekçeyle izin verilmiştir ? 

2) Anketin yapılma iznini veren ve anketin yapılacağı okullara, araştırmacıya bu konuda 
gerekli kolaylığın sağlanmasına yönelik yazıyı gönderip bakan adına imzalayan 
Nurettin Konaklı hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? 
Bulunulmadı ise bulunulması düşünülmekte midir? 

3) Anketi hazırlayan ve Medeni Kanun'da kesin bir dille yaslpdâmmş^olâh'"çok "eşli 
evlilik ile dini nikah öncesi resmi nikah yapılması zorunluluğunu anketteki -sorularda 
tamamen göz ardı eden İsmail Ancı hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
Yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.O.APK.0.O3.05.O3-11/ S © 0 3 0 ( / 6 /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un, "Ankara'da bazı 
ilköğretim okullarında yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin" ilgi yazı eki 7/6788 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal TOSUN'un danışman
lığında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) 
Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi ve aynı bölüm Araştırma Görevlisi İsmail ARICI tarafından, 
"İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler 
(Ankara Örneği)" konulu doktora tezi hakkında veri toplayabilmek amacıyla hazırlanan ve 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bilimselliği kabul edilerek 
17.05.2005 tarih ve 4053 sayılı yazıları ekinde Bakanlığımıza gönderilen; İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı festi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Derslerine Kaışı Tutum Ölçeği, Bakanlığımızca incelenmiş ve bunlardan sadece öğrenciye 
yönelik olarak hazırlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarı Testi'nin 
uygulanmasına izin verilmiş olup izin verilen bu Test'te söz konusu sorular yer 
almamaktadır. ^ ^ 

Bilgilerinize arz ederim. «^— j / ^ * 

(^yjfoti. Dr. Hüseyin ÇEÜ5İK 
Millî Eğitim Bakan/ 
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147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Samanbeyli Köyü'nün sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6789) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.08.06.2005 

Ensar ÖĞÜT 
dahan Milletvekili 

Ardahan il merkezine bağlı Samanbeyli Köyümüzde yaşanan eğitim sorunları köy halkım 
isyan noktasına getirmiştir. Yaklaşık 200 öğrenci mevcudunun bulunduğu köyümüzde 
5 yıllık bir okul bulunmaktadır. Ortaokul ve lisenin olmadığı köyümüzde 
öğrencilerimiz ağır kış şartlarında yaklaşık 35 km yol katederek eğitimlerine devam 
etmeye çalışmaktadırlar. İlimizde birçok köyde yaşanan bu problem Samanbeyli köyünde 
çok yoğun bir şekilde yaşamakta 04.06.2005 tarihli Gözcü Gazetesinde de görüleceği gibi 
çaresiz insanlarımızın köyü satılığa çıkardığı haberi yer almaktadır. 

1- 5 yıllık köy okulumuzun bakım ve onanmımn yapılıp, ek derslikler ilave edilerek 8 yıllık 
ilköğretim okulu yapılması yönünde herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

2- Satılığa çıkan Samanbeyli köyümüzün okulunda yaşanan öğretmen açığım 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılında gidermeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Lj 5"> 1? 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖöÜT'ün, "Ardahan-Samanbeyli Köyünün 
sorunlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6789 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullannm öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalannda, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

İY /? /2005 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçlan dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) İl Merkezine bağlı Samanbeyli İlköğretim Okulunda; 113 öğrencinin öğrenim 

gördüğü, üç asıl bir vekil öğretmenin görev yaptığı, okulun herhangi bir onarıma ihtiyacı 
olmadığı, okulda beşinci sınıfı geçen öğrencilerin Ardahan Merkez Yatılı İlköğretim Bölge 
Okuluna devam ettikleri, İl merkezinde bin öğrenci kapasiteli YİBO ve 200 öğrenci kapasiteli 
PİO bulunduğu ve bu yerleşim birimindeki 6,7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bu okullara 
yerleştirildiği için bu köyde sekiz yıllık ilköğretim okulu yapılması yönünde herhangi bir 
çalışma olmadığı, 

b) Okulda yalnız bir öğretmene ihtiyaç duyulduğu ve 2005 atama döneminde bu 
ihtiyacın giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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148.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ'ın, ÖSS'ye hazırlık için öğrencilerce 
rapor alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6790) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

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

Şükrü M. ELEKDAĞ 
İstanbul Milletvekili 

Sayın Bekir Coşkun'un 10 Haziran 2005 tarihli Hürriyet Gazetesindeki köşesinde; 

"ÖSS sınavlarına hazırlanmak isteyen yaklaşık 500 bin lise son sınıf öğrencisinin 
kurslara gidebilmek için 'hasta' raporu aldığını, sınıflarda öğrenci kalmadığını, 
devletin, hükümetin, öğretmenlerin, doktorların ve anne-babalarm bu büyük 
sahtekârlığı bildiğini, ancak kimsenin oralı olmadığı" belirten bir yazısı 
yayımlanmıştır. 

Sayın Coşkun'un bu makalesindeki bilgiler ışığında aşağıdaki soruların 
yanıtlanmasını rica ederim. 

1.Bu seneki sınavlara girebilmek için rapor alan öğrenci sayısı nedir? ÖSS 
sınavlarına hazırlık için rapor alınması olağan bir işlem midir ve bu kadar ciddi 
boyutlara ulaşmış mıdır ? 

2. Milli Eğitim Bakanlığı bu konunun taraflarının "sahtekâr" ve aynı zamanda 
"mağdur" duruma düşmesini engellemek üzere hangi önlemler almıştır veya 
almayı düşünmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.0.03.O5.03-ll/ İJMX> 16 /^ /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Mustafa ELEKDAĞ'ın, "ÖSS'ye hazırlık için öğrencilerce rapor 
alınmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/6790 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 40'inci 
maddesinde; "b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notlan ne 
olursa olsun başarısız sayılır. 

c) Özürlü ve özürsüz devamsızlık ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. 
Ancak, özrün resmi bir makamdan alınacak belge veya resmi/özel sağlık kurum veya kuruluşlarından 
alınmış bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün sona erdiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde 
okul yönetimine verilmiş olması gerekir. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedaviyi gerektiren 
hastalık göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul mudürünce belirlenir. 

d) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu ya da heyet raporuna dayalı hastalık, göz altına alınma ve 
tutuklanma gibi nedenlerle okula devanı edemeyen öğrenciler; 

1. İki dönem notu alınmış bulunmak, 
2. Özrünü belgelendirmek 
kaydıyla devan süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulur." denilmektedir. 
Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler çeşitli nedenlerle yukarıda belirtilen hükümler 

çerçevesinde devamsızlık yapabilmektedirler. Söz konusu öğrencilerin sayılarının tespitine ilişkin 
Bakanlığımızca yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

2. Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin okullarına devamını sağlamak amacıyla 
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nde değişikliğe 
gidilerek öğrenci başarısını tespit etmek için iki dönem notu zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, bazı 
öğrencilerin ders yılının ikinci döneminde sağlık kurulu raporu almaları nedeniyle eğitim öğretimin kısmen 
de olsa aksadığı anlaşıldığından rahatsızlığı bulunmadığı hâlde rapor talebinde bulunanların bu'1 

isteklerinin resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilmesi ve gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine gidilmiştir. 

Ayrıca, ÖSS'de sorulan soruların, müfredat programlarının tümünü kapsamasına yönelik' 
çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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149.-Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, istihbarat birimlerince hazırlandığı belirtilen bir 
rapora ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/6791) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın MehmeU-AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 13.05.2005 v. ) ^ v 

OsınfnOZCAN/ 
Antalya Milletvekili 

İstihbarat birimlerince hazırlanan "irticai unsurlar ve riskleri" adlı rapora göre, 2000 li 
yıllarda düzenlenen operasyonlarla güç kaybeden şeriatçı terör örgütleri yeniden çalışmalarına hız 
verdikleri belirtilmektedir. Raporun önemli bir bölümünün Hizbullah ve misyonerlere ayrıldığı, 
Hizbullah'ın yeniden toparlanmak için camileri seçtiği, örgüt üyelerinin iller bünyesinde açılan 
imamlık sınavlarına girdiği belirtilmektedir. Hizbullah'ın Örgütsel çalışmalarım kamufle etmek için, 
kendilerini "milliyetçi-ülkücü" olarak tanıtarak diğer cemaatlerle ortak hareket etmeye çalıştıkları 
ifade edilmektedir. 

1-Hizbullah örgüt üyelerinin, iller bazında açılan vekil imamlık sınavlarına girme karan aldıkları, 
ağırlıklı olarak köylerde uygulanan vekil imamlık söz konusu terör örgütünün kırsal bölgelerdeki 
faaliyetlerine tekrar başlaması açısından önem arz ettiğinden söz edilmektedir. Bu doğru mudur? 
Tedbirleri alınmış mıdır? 

2-Hizbullah bölge sorumlularının, il, ilçe, köy, cami sorumlularım belirlemeye çalıştığı, Almanya'da 
hazırlanarak Türkiye'deki militanlara gönderilen, "Hüseyni Sevda" (İslam ümmetinin sesi) ve 
"Ware Hüseyin" adlı kasetlerin dağıtımının yapıldığı, örgüt üyelerinin deşifre olmamak için telefon 
ve ikametlerini değiştirdikleri doğru mudur? 

3-Örgüt üyelerinin, örgütsel faaliyetlerini kamufle edebilmek için kendilerini "milliyetçi-ülkücü" 
ismiyle lanse etmeye çalıştıkları belirtilmektedir. Yine örgüt üyelerinin Nur Cemaatleri, Müslüman 
gençlik gibi gruplarla, ortak hareket etme ve bu grupların imkanlarından faydalanma çalışmalarına 
girdikleri doğru mudur? 

4-İstihbarat birimlerinin raporuna göre, ülkemizi bir örümcek ağı gibi saran misyonerlerin, 
faaliyetlerini Karadeniz ve doğu bölgelerinde yoğunlaştığı, Hıristiyanlığı yaymanın yanında etnik 
ayrımcılığı oluşturmaya çalıştığı belirtilmektedir. Bu hususta hangi tedbirler alınmıştır? 

5-Misyonerlerin inanç turizmi adı altında, hassas bölgelerde faaliyet gösterdiği, "YEHOVA 
ŞAHİTLERİ" de, tetkik adı altında kutsal kitap dersleri düzenlediği, ev ev, kapı kapı, dolaşarak kitap 
ve dergi dağıttıkları, hatta seminerli toplantılar yaptıkları tespit edildiğine göre gerekli işlemler niçin 
yapılmamıştır? Bunların Istanbul-Ankara-İzmk-Eslaşehir-Antalya-Hatay-Mersm ve Kuşadasmda 
ibadet salonlarının da bulunduğu belirtilmekte kendi ibadetlerini değil emellerini yaymaya çalıştıkları 
belli olduğuna göre şimdiye kadar hangi önlemler alınmıştır? 

6-"Bahailer" ise, devlet yöneticileri, gazeteciler, ileri gelen işadamları ile yalan ilişkiye girerek 
amaçlarına ulaşma çabasında oldukları istihbarat birimlerince tespit edilmiştir. Bunlara karşı neler 
yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : BM.0.WMâ/f3Ö 
Konu : ^<f/^>/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6791-12034/35224 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'm Bakanlığıma tevcih ettiği 7/6791 esas numaralı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK- Soru önergesinin cevabı 
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Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN'ın 7/6791 esas nolu yazılı soru 
önergesine verilen cevap: 

1. sorunun cevabı: 
Hizbullah terör örgütünün, mensuplarını açılan vekil imamlık sınavlarına teşvik etmesi 
çabalanna karşılık ilgili birimlerce koordineli olarak gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanlığınca halen münhal kadrolara açıktan vekil imam-hatip 
ataması yapılmamaktadır. 
Ancak aylıksız izinli veya yurtdışında geçici süreyle görevli imam hatiplerin yerine 657 
sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince geçici süreyle vekil imam-hatip olarak 
atanacakların, bu kanunun 48. maddesindeki devlet memurluğuna alınacaklarda 
aranan şartlarla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğindeki şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında sabıka 
kayıt belgesi de yer almaktadır. Ayrıca söz konusu vekaleten atamalarda mahalli 
yetkililerce de gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

2. ve 3. soruların cevabı: 
örgüt mensuplarının, bazı cemaat ve gruplarla ortak hareket ettiklerine ve bu 
grupların imkanlarından yararlanma çalışmalarının bulunduğuna dair herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

4. sorunun cevabı: 
Dini istismara dayalı, etnik ve ayrımcılık temelinde yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin 
önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar da ilgili kurum ve kuruluşlarca koordineli 
olarak sürdürülmektedir. 
Bu çerçevede anılan faaliyetlerle ilgili olarak Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulunda bir kurul üyesinin başkanlığında kurul uzmanlarından müteşekkil 
"Misyonerlik Takip Komisyonu* oluşturulmuş olup, komisyon çalışmalarını 
sürdürmektedir. Ayrıca Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz tarafından 
hazırlanan "Misyonerlik" adlı eser Diyanet İşleri Başkanlığınca 10.000 adet 
bastırılarak hedef kitleye ücretsiz olarak ulaştırılmıştır. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 15-17 Nisan 2005 
tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilen "Türk Dünyasında Misyonerlik" başlıklı 
sempozyuma konunun uzmanı akademisyenler ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri 
katılmış, sempozyumda misyonerlikle ilgili alan araştırmaları masaya yatırılmış ve 
bilimsel çerçevede konunun gerçek boyutları üzerinde bir kez daha durulmuştur. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde verilen hutbe ve vaazlarla, halka açık mekanlarda 
düzenlenen konferans ve panellerle, radyo ve televizyon programlarıyla 
vatandaşlarımızı misyonerlik faaliyetleri konusunda aydınlatmaktadır. Bu bağlamda 
Bu yılın ilk altı ayında hutbe komisyonunca hazırlanan konu ile ilgili iki hutbe ülke 
genelinde bütün il ve ilçelerimizde aynı zamanda okunmuş, konuyla ilgili vaazlar 
yapılmış, çeşitli il ve ilçelerde misyonerlik faaliyetleri ile ilgili 25 konferans verilmiştir. 
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Diyanet Aylık Dergisinin çeşitli sayılarında 4 makale yayımlanmıştır. TRT'de 
yayımlanan Diyanet Saati programında çeşitli tarihlerde konu hakkında 3 program 
yapılmıştır. İl ve ilçelerde yapılan aylık mutat toplantılarda konu ile ilgili olarak 
personel bilgilendirilmiştir. 

5. sorunun cevabı: 
Son beş yıl içerisinde misyoner gruplara mensup 160'ı yabancı olmak üzere toplam 
264 şahıs hakkında güvenlik kuvvetlerimizce gerekli yasal işlemler yapılmış ve bu 
şahıslar adalete teslim edilmiştir. 

6. sorunun cevabı: 
Din ve vicdan hürriyetini suiistimal eden anılan gruba mensup şahısların yasalara 
aykın faaliyetleri ile ilgili suç unsuru taşıyan konular güvenlik birimlerince uzman 
personel tarafından takip edilerek, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunmaktadır. 

150.- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, Ordu İlindeki kadın doğum ve çocuk 
hastanelerinin birleştirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6792) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep A K D A Ğ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 96. maddeleri gereğince Arz ve talep 
ederim. 

Kazım TÜRKMEN 
Ordu Milletvekili 

Ordu'da ; Merkez ilçe ile birlikte Perşembe, Gûlyalı , Kabadüz , Ulubey , Gürgentepe ve 
Gölköy ilçelerine hizmet veren iki adet Kadın ve Çocuk Hastanesi bulunmaktadır. Bu iki 
hastanenin hizmet verdiği kişi sayısı 200 binin üzerindedir. 

Bunlardan biri Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, diğeri de daha önce SSK'ya ait 
Nuri Beşer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'dir. Bakanlıkça bu iki hastanenin 
birleştirilmesi için çalışma yapılmaktadır. Bu durumda fiziki olarak yetersiz olan Ordu Doğum ve 
Çocuk Bakımevi Hastanesi'nin artan yükü kaldırması mümkün olmayacaktır. Çünkü sadece Nuri 
Beşer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ayda; 6 bin kişiye poliklinik hizmeti 
verilmekte, 95 ameliyat yapılmakta ve ortalama 500 hasta da yatarak tedavi görmektedir. 

Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde ise ayda 15 binin üzerinde kişi poliklinik 
hizmeti almaktadır. Yatak doluluk oranı hiç bir halde % 70'den aşağı düşmemektedir. 
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Sorular; 

1. Kadın ve çocuk nüfus oranının toplam nüfusun % 60'ını oluşturduğu Ordu ilinde Nuri 
Beşer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılmak istenmesinin gerekçesi nedir? 

2. Bu birleştirme sonucunda tüm poliklinik hizmetleri tek çatı altında birleşmiş olacağından 
tûm doktortann poliklinik hizmeti verebilmesi ve günlük gelen hastaların tamamının yeterli süre 
içerisinde sağlık hizmetinden yararlanması mümkün olacak mı? * 

3. Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde tüm doktorlar her gün poliklinik hizmeti 
verebiliyor mu? Poliklinik sayısı yeterli olmadığı için nöbetleşe poliklinik hizmeti verildiği doğru 
mudur? 

4. Nuri Beşer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin birleştirileceği Ordu 
Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi binasının fiziki durumu ve yatak kapasitesiışO anda ihtiyaca 
cevap verebilmekte midir? Birleşmenin gerçekleşmesi sonrası artacak yatan hasta ve yapılacak 
ameliyat sayısını karşılayabilecek durumda mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

22.07.05* 14278 
Sayı :B 100THG0100002/9240 
Konu:Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN tarafından verilen "Ordu İlindeki Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanelerinin birleştirileceği iddialanna ilişkin" 7/6792 sıra sayılı yazılı soru 
önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr./RecelfAKJDAĞ 
Balcan 11 

EKLER: 
EK-1 önerge cevabı 
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Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN tarafından verilen "Ordu İlindeki Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanelerinin birleştirileceği iddialarına ilişkin" 7/6792 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Kadın ve çocuk nüfus oranının toplam nüfusun %60'ını oluşturduğu Ordu 
İlinde Nuri Beşer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılmak istenmesinin 
gerekçesi nedir? 

CEVAP 1- 5283 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza devredilen Ordu Nuri Beşer 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin alt yapı, laboratuvar, sağlık personeli, 
yardımcı sağlık personeli teknik ve idari personel yetersizlikleri ve kardeş hastane olan Ordu 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine 1 km. mesafede oluşu ve kardeş hastanenin 
hizmet verimliliğinin ve kalitesinin artırılması açısından Nuri Beşer Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesinin Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile 
birleştirilmesi konusunda Valilik teklifi değerlendirilmektedir. 

SORU 2- Bu birleştirme sonucunda tüm poliklinik hizmetleri tek çatı altında birleşmiş 
olacağından tüm doktorların poliklinik hizmeti verebilmesi ve günlük gelen hastaların 
tamamının yeterli süre içerisinde sağlık hizmetinden yararlanması mümkün olacak mı? 

CEVAP 2- Hastanelerimizde hizmet sunumunun iyileştirilmesi kapsamında her 
hekime bir oda ilkesiyle yola çıkılarak poliklinik hizmet alanlarında eldeki tüm imkanlar ve 
mekanlar kullanılarak muayene oda sayılan artınlma çalışmalan yapılmaktadır. Hastanelerin 
birleştirilmesi ile her iki hastanede mevcut olan fiziki yapı, insan kaynaklan araç-gereç ve 
tüm imkanlar en verimli ve koordineli bir şekilde kullanılacak ve fonksiyonel kapasite 
artacaktır. 

SORU 3- Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde tüm doktorlar her gün 
poliklinik hizmeti verebiliyor mu? Poliklinik sayısı yeterli olmadığı için nöbetleşe poliklinik 
hizmeti verildiği doğru mudur? 

CEVAP 3- Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde mevcut poliklinik sayısı 
yeterli olmadığından poliklinik hizmetleri altı odada verilmektedir. Ancak her iki hastanede 
mevcut mekanlann koordineli kullanımı ile her hekime bir muayene odası sağlanacaktır. 

SORU 4- Nuri Beşer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklan Hastanesi'nin 
birleştirileceği Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi binasının fiziki durumu ve yatak 
kapasitesi şu anda ihtiyaca cevap verebilmekte midir? Birleşmenin gerçekleşmesi sonrası 
artacak yatan hasta ve yapılacak ameliyat sayışım karşılayabilecek durumda mıdır? 

CEVAP 4- Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ile Ordu Nuri Beşer Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıklan Hastanesinin birleşmesi ile Valilik teklifi değerlendirilmesi 
devam etmektedir. 

Sağlık kurumlannın daha iyi hizmet verebilmelerinin sağlanması amacıyla, 
Valiliklerce sağlık kuruluşlanmn durumlarına ve gelecekteki hizmet sunumu ile ilgili olarak 
hazırlanan raporlar Bakanlığımıza intikal etmekte ve değerlendirmeye alınmaktadır. 

Hastanelerin tek çatı altında birleşmesi durumunda her iki hastanede sağlık hizmeti 
sunumu devam edecek ve dağınık olan personel, tıbbi cihaz yönetimi tek elde toplanacak 
sağlık hizmetinin daha etkin verimli ve hasta memnuniyetini artıracak şekilde verilmesi 
sağlanacaktır. 
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151.- Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOĞDU'nun, aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6793) 

TÜRKİYE BÜYÜKMİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. ^ v 

Dr. Î.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı, Aralık ayında kanunlaşması ile 
birlikte ilk olarak Düzce İlimizde uygulanmaya başlanmıştır. Ancak yazılı basmda çıkan 
haberlere göre; Düzce ilinde aile hekimliği uygulamasında sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. 
özellikle, Aile Hekimliği konusunda mali ve çalışma koşullarına ilişkin yönetmeliklerin hazır 
olmadığı, bölge tabanlı hizmet sunulduğu ve genele yansımadığı ve aile hekimlerinin yetersiz 
olduğu belirtilmektedir 

1. Düzce İlimizde uygulanmaya başlanan aile hekimliği pilot uygulaması konusunda 
yönetmelikler tamamlanmış mıdır? Uygulamada yönetmeliklerden kaynaklanan 
sorunlar yaşanmakta mıdır? 

2. Düzce'de bir aile hekimine 3000 hastanın düştüğü belirtilmektedir. Düzce iline yeterli 
düzeyde aile hekimi ataması yapılacak mıdır? 

3. Düzce ilinde bölge tabanlı hizmet sunumunda sorunlar yaşanmakta mıdır? Bölgeler 
arasında sağlık hizmetlerinin sunumunda farklılaşmalar var mıdır? 

4. Düzce ilimiz, diğer illerimize göre sosyo-ekonomik açıdan daha iyi bir konumdayken, 
aile hekimliği pilot uygulamasında sorunlar yaşanması konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

5. Bu durumda, diğer illerimizde aile hekimliği uygulamasına nasıl;başlanacaktır? Ek 
önlemler alınacak mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı :B100TSH0200003 „ . 
Konu: Soru önergesi 14.07.0 b 1 0 1 8 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.010.00.02-11990 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU tarafından verilen "Aile Hekimliği Pilot 
Uygulamasına İlişkin" 7/6793 Esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim 

Prof. Dr. Recep AK 
Bakan 

EK: 1 adet-

- 6 9 9 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Aile Hekimliği 
Pilot Uygulamasına İlişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı, Aralık ayında kanunlaşması 
ile birlikte ilk olarak Düzce İlimizde uygulanmaya başlanmıştır. Ancak yazılı basında çıkan 
haberlere göre; Düzce ilinde aile hekimliği uygulamasında sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. 
Özellikle, Aile Hekimliği konusunda mali ve çalışma koşullarına ilişkin yönetmeliklerin hazır 
olmadığı, bölge tabanlı hizmet sunulduğu ve genele yansımadığı ve aile hekimlerinin yetersiz 
olduğu belirtilmektedir. 

1) Düzce İlimizde uygulanmaya başlayan aile hekimliği pilot uygulaması konusunda 
yönetmelikler tamamlanmış mıdır? Uygulamada yönetmeliklerden kaynaklanan sorunlar 
yaşanmakta mıdır? 

2) Düzce'de bir aile hekimine 3000 hastanın düştüğü belirtilmektedir. Düzce iline 
yeterli düzeyde aile hekimi ataması yapılacak mıdır? 

3) Düzce ilinde bölge tabanlı hizmet sunumunda sorunlar yaşanmakta mıdır? Bölgeler 
arasında sağlık hizmetlerinin sunumunda farklılaşmalar var mıdır? 

4) Düzce ilimiz, diğer illerimize göre sosyo-ekonomik açıdan daha iyi konumdayken, 
aile hekimliği pilot uygulamasında sorunlar yaşanması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

5) Bu durumda, diğer illerimizde aile hekimliği uygulamasına nasıl başlanacaktır? Ek 
önlemler alınacak mıdır? 

CEVAPLAR 

1) Aile Hekimliği pilot uygulaması için "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 
Yönetmelik" 06.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 
Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme 
Şartlan Hakkında Yönetmelik" ise yayımlanma aşamasında olup, yayınlanmasını müteakip 
uygulamaya geçilecektir. 

2) Düzce İl'inde bir aile hekimine ortalama 3000 kişi düşecek şekilde planlama yaptık 
ve bunu uygulayacağız. 

3) Bölge tabanlı hizmet son 5 yıldır var olan bir uygulamadır. Aile Hekimliğine temel 
oluşturulabilecek vasıfta olduğundan uygulamanın devamını uygun gördük. Lokal olarak, bazı 
aksaklıklar yaşansa da şimdiye kadar ciddi bir sorun olmamıştır. Uygulamadan dolayı, 
bölgeler arasında hizmet sunum farkı da yoktur. 

4) Düzce İl'inde Aile Hekimliği Pilot uygulaması için aile hekimlerinin eğitimlerini 
tamamladık. Aile sağlığı elemanlarının eğitimleri ise sürmektedir. Uygulamada bir sorun 
yaşanmamıştır. 

5) Düzce İli'nde Aile Hekimliği Pilot uygulanmasına başladıktan sonra aşamalı olarak 
diğer illerimizde de geçeceğiz. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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152.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu İlindeki bir SSK Hastanesinin 
Bakanlığa devrine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6794) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

LhuU(^ 
Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Ordu SSK'ya bağlı Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin, Sağlık 
Bakanlığına bağlı Ordu Doğum Evi Hastanesi'ne devredileceği ve bu nedenle 
laboratuarların kapatıldığı belirtilmektedir. Laboratuarların kapatılmasına rağmen 
hastaneye Patoloji Uzmanı ataması yapılmıştır. 
Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de muayenelerin devam 
etmesine rağmen çocuk doktorunun bulunmadığı ve hastalann mağdur duruma 
düştüğü belirtilmektedir. 

1. Ordu SSK'ya bağlı Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 
Ordu Doğum Evi Hastanesi'ne devredileceği haberi doğru mudur? Eğer 
devredilecek ise Ordu Doğum Evi Hastanesi'nde yeni bir düzenleme yapılacak 
mıdır? Hasta yoğunluğuna karşı nasıl bir önlem alınması düşünülmektedir?' 

2. Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıktan Hastanesi'nin kapatılmayarak, Sağlık 
Bakanlığına devredilmesi söz konusu mudur? 

3. Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıktan Hastanesi'nde laboratuarlann 
kapatılmasına rağmen Patoloji Uzmanı ataması yapılmasının nedeni nedir? . -. 

4. Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Çocuk Uzmanı 
ataması yapılacak mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

22.07.Q5* 1 4 2 8 0 
Sayı :B 1OOTHGO100002/9240 
Konu:Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Ordu İlindeki bir SSK 
Hastanesinin 3akanlığa devrine ilişkin" 7/6794 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Di 

EKLER: 
EK-1 önerge cevabı 

Ordu Milletvekili Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Ordu İlindeki bir SSK 
hastanesinin Bakanlığa devrine ilişkin" 7/6794 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Ordu SSK'ya bağlı Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 
Ordu Doğum Evi Hastanesi'ne devredileceği haberi doğru mudur? Eğer devredilecek ise Ordu 
Doğum Evi Hastanesi'nde yeni bir düzenleme yapılacak mıdır? Hasta yoğunluğuna karşı nasıl 
bir önlem alınması düşünülmektedir? 

CEVAP 1- Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ile Ordu Nuri Beşer Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin birleşmesi ile ilgili Valilik teklifi 
değerlendirilmesi devam etmektedir. Hastanelerin tek çatı altmda birleşmesi durumunda her 
iki hastanede mevcut olan fiziki yapı, insan kaynaklan araç-gereç ve tüm imkanlar en verimli 
ve koordineli bir şekilde kullanılacak ve fonksiyonel kapasite artacak halka sağlık hizmeti en 
iyi şekilde verilecektir. Ayrıca her iki hastanenin birleşmesi ile hekimlerimizin tıbbi 
teknolojik cihaz ve araçlardan daha çok yararlanmalan ile tedaviye ilişkin tedbirleri 
zamanında almalanna imkan sağlanacaktır. 
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SORU 2- Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılmayarak, 
Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi söz konusu mudur? 

CEVAP 2- 5283 sayılı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin 
Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun" gereği Sosyal Sigortalar Kurumuna ait SSK 
Nuri Beşer Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıklan Hastanesi 53 kadro yatakla "SB Ordu 
Nuri Beşer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklan Hastanesi" adıyla 20.02.2005 tarihi itibariyle 
Bakanlığımıza devredilmiştir. 

SORU 3- Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıklan Hastanesi'nde laboratuvarlann 
kapatılmasına rağmen Patoloji Uzmanı ataması yapılmasının nedeni nedir?. 

CEVAP 3- Sözkonusu hastanenin laboratuvannm kapatılması diye bir durum 
sözkonusu olmamakla birlikte, Patoloji uzmanı ataması yapılmamıştır. 

SORU 4- Nuri Beşer Doğum ve Çocuk Hastalıklan Hastanesi'nde Çocuk Uzmanı 
ataması yapılacak mıdır? 

CEVAP 4- Sözkonusu hastanenin uzman doktor ihtiyaçlan imkanlar dahilinde gerek 
kurumlararası kura, gerekse geçici görevlendirme ile gerekli değerlendirme sonucuna göre 
atamalar yapılmaktadır. Aynca dönem tayinlerinde ve üst hizmet bölgelerinde görev 
yapanlardan alt hizmet bölgelerine tayin talebinde bulunan uzman tabiplerin taleplerinin 
Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine uygun olması halinde dönem 
tayinlerine bağlı kalınmaksızın karşılanma yoluna gidilmektedir. 

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, sağlık personeline mecburî hizmet yükümlülüğü 
getirilmesine ve büyük hastane projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6795) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanmın Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılanmla arz ederim.01.05.2005 

'Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

1- Sağlık personeline mecburi hizmet yeniden gündeme getirilmiştir. Bunun sebebi nedir? 
Hükümetiniz döneminde mecburi hizmet yerine başlatılan "sözleşmeli personel" 
uygulaması doğrultusunda kaç kişi hangi illerde göreve başlamıştır? 

2- Dış krediyle yapılacak büyük hastane projesi üzerinde çalışma yürütüyor musunuz? 
Yürütüyorsanız, hangi illere sağlık kuruluşu yapacaksınız? Ne kadar kredi alacaksınız? 
Hangi ülkelerden alacaksınız? 

- 7 0 3 -



T.B.M.M. B : 127 19.9.2005 0 : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 1 3 3 5 0 1 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 02.09.2005 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazımz. 
Ardahan Milletvekili Saym Ensar ÖĞÜT tarafından, tarafuna yöneltilen " Sağlık 

personeline mecburi hizmet yükümlülüğü getirilmesine ve büyük hastane projelerine 
ilişkin " 7/6795 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EKLER: 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından verilen, " Sağlık personeline 
mecburi hizmet yükümlülüğü getirilmesine ve büyük hastane projelerine ilişkin " 7/6795 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1- Sağlık personeline mecburi hizmet yeniden gündeme getirilmiştir. Bunun sebebi 
nedir? Hükümetiniz döneminde mecburi hizmet yerine başlatılan "sözleşmeli personel" 
uygulaması doğrultusunda kaç kişi hangi illerde göreve başlamıştır? 

2- Dış krediyle yapılacak büyük hastane projesi üzerinde çalışma yürütüyor musunuz? 
Yürütüyorsanız, hangi illere sağlık kuruluşu yapacaksınız? Ne kadar kredi alacaksınız? Hangi 
ülkelerden alacaksınız? 

CEVAPLAR: 

1- Bilindiği üzere, 24.7.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4924 sayılı Kanun ile emsallerine 
göre daha yüksek ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli statüde sağlık personeli çalıştırılması 
öngörülerek 2514 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve zorunlu çalıştırma uygulamasına 
son verilmiştir. 

özendirilerek gönüllü çalıştırma esasına dayanan 4924 sayılı Kanunun yaklaşık iki yıllık 
uygulamasında sağlık personelinde yeterli istihdam sağlanmış olup, bu kapsamda ihtiyaç 
bölgelerimize öncelik verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı olarak çalışanlarımızın teşvik ve gönüllülük esasına dayalı olarak 
ihtiyaç bölgelerimizde görev yapmalarını arzu etmekteyiz. Bu anlamda çalışanlarımızı ihtiyaç 
bölgelerimize hem sözleşmeli statüyle hem de 657 sayılı kanuna tabi olarak göndermeye, 
bunun için sürekli olarak bu bölgelere kadrolar açmaya devam ettik ve hakikaten 
hekimlerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza çok ciddi katkı paylan ödemeye başladık. 
özellikle bu ihtiyaç bölgeleri için katkı paylarının üst limitten verilmesini sağlamak üzere bir 
merkezi döner sermaye oluşturduk ve bu merkezi döner sermaye ile de bu bölgelerin 
hastanelerini güçlendirdik, güçlendirmeye de devam edeceğiz. Hükümetimiz popülist 
yaklaşımlarla halkın ihtiyaçlanm asla gözardı etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir. 
Çünkü; sağlıklı yaşama ve sağlık hizmetine ulaşma hakkı insanın doğuştan sahip olduğu en 
temel haklardandır. Kişinin ihtiyaç duyduğu tıbbi yardımı alamaması telafisi imkânsız 
sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Devletin sunmakla yükümlü olduğu sağlık hizmeti 
mahiyeti gereği geciktirilemez, ertelenemez ve ikame edilemez niteliktedir. Dolayısıyla, 
sağlık hizmetlerinin önem ve önceliği nedeniyle Biz hükümet olarak vatandaşlarımızın 
ihtiyacı olan hekimlerimizi sosyal devlet olmanın gereği olarak, onların ihtiyaç duydukları 
bölgelerde istihdam etmek zorundayız. Bu nedenle özendirilmiş ve kolaylaştınlmış hizmet 
yükümlülüğü getirilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. 

Sözleşmeli personel uygulaması kapsamında 14.07.2005 tarihinde yapılan sözleşmeli 
personel kura sonuçlan ile birlikte tüm branşlardaki personelin illere göre dağılımı şu 
şekildedir; Adana 164, Adıyaman 515, Afyonkarahisar 183, Ağn 435, Aksaray 159, Amasya 
142, Ankara 214, Antalya 83, Ardahan 165, Artvin 193, Aydın 24, Balıkesir 70, Bartın 31, 
Batman 250, Bayburt 75, Bilecik 47, Bingöl 299, Bitlis 322, Bolu 56, Burdur 88, Bursa 94, 
Çanakkale 83, Çankın 197, Çorum 291, Denizli 80, Diyarbakır 623, Düzce 48, Edirne 87, 
Elazığ 396, Erzincan 285, Erzurum 582, Eskişehir 68, Gaziantep 245, Giresun 202, 
Gümüşhane 235, Hakkari 210, Hatay 149, İğdır 164, İsparta 103, İstanbul 77, İzmir 105, 
Kahramanmaraş 373, Karabük 69, Karaman 122, Kars 172, Kastamonu 290, Kayseri 322, 
Kilis 67, Kırıkkale 100, Kırklareli 40, Kırşehir 58, Kocaeli 39, Konya 657, Kütahya 216, 
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Malatya 392, Manisa 109, Mardin 425, Mersin 81, Muğla 31, Muş 352, Nevşehir 105, Niğde 
208, Ordu 392, Osmaniye 71, Rize 195, Sakarya 84, Samsun 173, Siirt 267, Sinop 111, Sivas 
569, Şanlıurfa 806, Şırnak 321, Tekirdan 44, Tokat 277, Trabzon 287, Tunceli 79, Uşak 50, 
Van 291, Yalova 20, Yozgat 311, Zonguldak 76, olmak üzere toplam 16.491 sözleşmeli 
personel yerleştirilmiştir. Ayrıca boş olan pozisyonlara 1.086 kontenjan planlanmış olup, bu 
konudaki çalışmalarımız 4 Ağustos 2005 tarihinde yapılacak olan kura ile sonuçlandırılma 
aşamasına getirilecektir. 

Bunun yanında her zaman altını çizerek belirttiğim gibi Dünya Sağlık Örgütünün 
Avrupa Bölgesinde bulunan 52 ülkesinde kişi basına düşen hekim sıralamasında ülkemiz 
51.sırada bulunmaktadır. Bir yılda yetişen hekim ve uzman hekim sayıları dikkate 
alındığında; öncelikle yeni Tıp Fakülteleri açılmalı veya mevcut kapasiteler artırılmalıdır. 

4924 sayılı kanun ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde Sağlık Hizmetleri 
Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfından çok sayıda personel istihdam edilmiş ve 
belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Pratisyen Tabip istihdamında istenilen hedeflere çok 
yaklaşılmış, sadece Uzman Tabipler hususunda beklenen sonuç alınamamıştır. Bu nedenle 
4924 sayılı kanun uygulamasının devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 05.07.2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5371 sayılı Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kanununu dengeli ve 
yeterli hekim dağılımı ve istihdamı için gerekli görmekteyiz. 

2-Ankara ilinde yer alan sağlık kampusu içinde; 400 Yataklı Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, 400 Yataklı Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 400 Yataklı 
Yüksek İhtisas Hastanesi, 400 Yataklı Kadın Hastalıkları Hastanesi, Gündüz Hastanesi 
inşaatlannın yapımı 2005 yılı yatırım programında yer almakta olup, dış kredi temin 
çalışmaları devam etmektedir. 

200 yataklı Yalova Devlet Hastanesi ile 150 yataklı Düzce Devlet Hastanesi 
inşaatlannın yapımı 2005 yılı yatırım programında yer almakta olup, dış kredi temin 
çalışmaları devam etmektedir. 

Bolu Merkez 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kocaeli Merkez 
400 yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatlannın yapımı için İslam Kalkınma 
Bankasından 56 milyon 203 bin USD temin edilmiş olup, projenin ihale hazırlıkları 
yapılmaktadır. 

istanbul 400 yataklı Ümraniye Devlet Hastanesi inşaatının yapımı için islam Kalkınma 
Bankasından 30 milyon 500 bin USD temin edilmiş olup, projenin ihale hazırlıkları 
yapılmaktadır. 

istanbul Büyükçekmece Gürpınar Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı yapımı için 
Japonya'dan Kredi temini çalışmalarımız devam etmektedir. 

İstanbul 400 yataklı Seyrantepe Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı yapımı için 
Körfez İşbirliği Konseyinden 76 milyon 85 bin USD temin edilmiş olup, projenin ihale 
hazırlıkları yapılmaktadır. 

İstanbul 400 yataklı Küçükçekmece Halkalı Hastanesi inşaatı yapımı için Kore Kaynaklı 
30 milyon USD (şartlı-ihalenin Koreli firmalarca alınması halinde) temin edilmiş olup, 
projenin ihale hazırlıkları yapılmaktadır. 

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya illerinde yapılacak hastane inşaatları için Avrupa 
Yatırım Bankasından 94 milyon 670 Euro temin edilmiştir. Bu kredi kapsamında Kocaeli 200 
yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Merkez Dispanseri inşaatının 
yapımı planlanmakta olup, ihale hazırlıktan yapılmaktadır 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Merkez Samanbeylı Köyünün sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6796) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.08.06.2005 * 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

İklim şartlarının yaşamı çok zorlaştırdığı Ardahan ilimizde yağan karla birlikte köylerimizle il 
merkezi arasmdaki yollarımız kapanmakta ve çok uzun süreler açılamamaktadır. En yakın 
hastaneye 35 km uzaklıktaki Ardahan merkez köylerinden Samanbeyli köyü, bu sorunu en 
çok yaşayan köylerimizden olması nedeniyle 04.06.2005 tarihli Gözcü Gazetesinde çıkan 
haberde köy satılığa çıkmıştır. 

Satılığa çıkan Sabanbeyli köyünde insanların insan gibi yaşaması için acil olarak Samanbeyli 
Köyüne Sağlık Ocağı yapılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.05 1X382 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13/06/2005 tarih ve 5079 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Merkez İlçe 
Samanbeyli Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6796 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

& 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

EK: önerge Cevabı Sağlık Bakanı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Merkez İlçe Samanbeyli 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
SORU : 

İklim şartlarının yaşamı çok zorlaştırdığı Ardahan İlimizde yağan karla birlikte 
köylerimizle il merkezi arasındaki yollanınız kapanmakta ve çok uzun süreler 
açılamamaktadır. En yakın hastaneye 35 km. uzaklıktaki Ardahan merkez köylerinden 
Samanbeyli Köyü bu sorunu en çok yaşayan köylerimizden olması nedeniyle 04.06.2005 
tarihli Gözcü Gazetesinde çıkan haberde köy satılığa çıkmıştır. 

Satılığa çıkan Samanbeyli Köyünde insanlann insan gibi yaşaması için acil olarak 
Samanbeyli Köyüne Sağlık Ocağı yapılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
CEVAP : 

Samanbeyli Köyü, Ardahan İl Merkezine 25 km., hizmet aldığı Hasköy Sağlık Ocağına 
ise 10 km. uzaklıktadır. Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlanna göre nüfusu 661 olan Samanbeyli 
Köyünde sağlık evi mevcuttur. Sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 
Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

155.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Kargan Devlet Hastanesine 
personel alımına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı (7/6797) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAG tarafından yazılı olarak 

cevaplandınlmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. ! ^-^ S* 

Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağhk-Aile-Çahşma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Ordu ili, Korgan ilçesinde bulunan Korgan Devlet Hastanesinde 50-55 civannda çalışan 
bulunduğu halde, ihtiyaç olduğu gerekçesiyle ihaleyle üç eleman daha alınmıştır. İlçeden 
gelen şikayetlere göre, devlet hastanesi'nin elemana ihtiyaç olmadığı halde bu kişilerin 
alındığı belirtilmektedir. 

1. Korgan Devlet Hastanesi'ne ihale ile eleman alınmasının gerekçeleri nelerdir? 
2. Korgan Devlet Hastanesi'nde alman elemanlar hangi bölümlere olan ihtiyaçtan dolayı 

alınmıştır? 
3. İş başvurusunda bulunanlar arasında eleme hangi usul ve gerekçelerle yapılmıştır? 

İhale ile alman elemanlarda hangi koşullar aranmıştır? İhaleye kaç kişi katılmıştır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

U07.05* 13701 
Sayı :B100THGO 100002/9240 Ü , U İ 

Konu:Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Ordu-Korgan Devlet 
Hastanesine personel alımına ilişkin" 7/6797 sıra sayılı yazılı soru önergesi 'nin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
EK-1: önerge cevabı Bakan 

Ordu Milletvekili Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Ordu-Korgan Devlet 
Hastanesine personel alımına ilişkin" 7/6797 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Korgan Devlet Hastanesi'ne ihale ile eleman alınmasının gerekçeleri 
nelerdir? 

CEVAP 1- Sağlık kurumlarının tek çatı altında toplanması, artan sağlık hizmet 
talebinin karşılanması ve kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla temizlik, yemek, 
otomasyon hizmetlerinin yürütülmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası hükümleri 
doğrultusunda hizmet alımı yoluyla teminine gidilmiştir. 

SORU 2- Korgan Devlet Hastanesi'nde alman elemanlar hangi bölümlere olan 
ihtiyaçtan dolayı alınmıştır? 

CEVAP 2- Ordu Korgan Devlet Hastanesinde yemek ve temizlik işlerini görmek üzere 
12 kişi, bilgisayar işletim sistemiyle ilgili olarakta 3 kişi olmak üzere toplam 1S kişi ihaleyi 
kazanan firma tarafından ihalede öngörülen şartları taşımak kaydıyla temin edilmiştir. 
Hastanenin temizlik, yemek, bilgisayar sistemlerinin çalıştırılması hizmeti bu yolk 
gördUrülmektedir. 

SORU 3- İş başvurusunda bulunanlar arasında eleme hangi usul ve gerekçelerle 
yapılmıştır? İhale ile alınan elemanlarda hangi koşullar aranmıştır.? İhaleye kaç kiş: 
katılmıştır? 

CEVAP 3- İş başvuruları ihaleyi kazanan firmaya(İşveren) yapılmıştır. İhaleye ik: 
firma katılmıştır. İhaleyi kazanan firma ihale şartnamesinde öngörülen şartları taşıyar 
elemanları kendisi tespit etmiştir. Bilgisayar sistemleri için getirilen elemanlarda bilgisayaı 
operatör sertifikası, diğer elemanlar için ise şartnamede öngörülen vasıflar aranmıştır,,. 
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156.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Ünye'deki bazı hastanelere ilişkin 
soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6798) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 

ederim. . 

Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Ünye ilimizde bulunan Ünye SSK Hastanesi, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına 
devrinden sonra Çakırtepe Devlet Hastanesi olarak ismi değiştirilmesine rağmen, Sağlık 
Bakanlığına devri sağlanmamıştır. Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi'nde bulunan uzman 
doktorlar, Ünye Devlet Hastanesi'ne aktarılmakta ve uzman doktor eksikliği yaşanmaktadır. 
Şuan hastanede 4 uzman doktor ve 3 pratisyen hekim bulunmaktadır. Ünye Çakırtepe 
Hastanesi'nde yaşanan bu belirsizlik hem hastaların hem de hastane görevlilerini endişeye 
sokmaktadır. 

1. Ünye SSK Hastanesi'nin isminin değiştirilmesine rağmen neden Ünye Devlet 
Hastanesi ile birleştirilmemiştir? 

2. Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi için yakın zamanda düzenleyici bir çalışma 
yapılacak mıdır? 

3. Ünye Devlet Hastanesi'nin merkezde olmasından dolayı hasta yoğunluğunun fazla 
ve fiziki koşulların yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, Ünye Çakırtepe 
Devlet Hastanesi'nin Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 
dönüştürülmesi konusunda bir çalışma yapılabilir mi? 

4. Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi'nde çalışan uzman doktorların Valilik İzni ile Ünye 
Devlet Hastanesi'ne acil olarak geçici görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir. Bu konu, 
Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? 

5. Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi'nde boşalan kadrolara uzman doktor ataması 
yapılacak mıdır? 

6. Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi'nde çalışan doktorlarımızın ve sağlık personelinin 
durumu ne olacaktır? 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100THG0100002/9240* ?9QÎQ5* 14279 
Konu:Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili İ.Sami TANDOĞDU tarafindan verilen "Ordu-Ünye'deki bazı 
hastanelere ilişkin" 7/6798 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-1: önerge cevabı 

Ordu Milletvekili İ.Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Ordu-Ünye'deki bazı 
hastanelere ilişkin" 7/6798 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Ünye SSK Hastanesi'nin isminin değiştirilmesine rağmen neden Ünye 
Devlet Hastanesi ile birleştirilmemiştir? 

CEVAP 1- Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanun gereği, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
SSK Ünye Hastanesi 103 yataklı "SB Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi" adıyla 19.02.2005 
tarihinde Bakanlığımıza devredilmiştir. 

Sağlık kurumlarının daha iyi hizmet verebilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan 
yeni düzenleme ile 103 yataklı Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi ile mevcut 200 kadro yataklı 
Ünye Devlet Hastanesinin birleştirilerek 300 kadro yataklı "Ordu Ünye Devlet Hastanesi" 
adıyla hizmet vermesi 20.06.2005 tarih ve 4851 sayılı onayla sağlanmıştır. 

SORU 2- Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi için yakın zamanda düzenleyici bir 
çalışma yapılacak mıdır? 

CEVAP 2- Hastanelerin tek çatı altında birleştirilmesiyle her iki hastanede mevcut 
olan fiziki yapı, insan kaynaklan araç-gereç ve tüm imkanlar en verimli ve koordineli bir 
şekilde kullanılacak ve fonksiyonel kapasite artacak halka sağlık hizmeti en iyi şekilde 
verilecektir. Ayrıca her iki hastanenin birleşmesi ile hekimlerimizin tıbbi teknolojik cihaz ve 
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araçlarla daha çok yararlanmaları ile tedaviye ilişkin tedbirleri zamanında almalarına imkan 
sağlanacaktır. Sağlık hizmetinin daha etkin, arzu edilen seviyede çalışma verimini ve hasta 
memnuniyetini artıracak şekilde hizmet verilmeye devam edilecektir. 

SORU 3- Ünye Devlet Hastanesi'nin merkezde olmasından dolayı hasta 
yoğunluğunun fazla ve fiziki koşulların yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, Ünye 
Çakırtepe Devlet Hastanesi'nin Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 
dönüştürülmesi konusunda bir çalışma yapılabilir mi? 

CEVAP 3- Hastanelerin birleşmesinden sonra ilçenin sağlık hizmetleri sunumunda 
tespit edilecek ihtiyaçlara göre mahallinde değerlendirme yapılarak ve en uygun şekilde 
kullanılacaktır. 

SORU 4- Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesi'nde çalışan uzman doktorların Valilik İzni 
ile Ünye Devlet Hastanesine acil olarak geçici görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir. Bu 
konu, Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? 

CEVAP 4- Hastaneler Ünye Devlet Hastanesi adı ile birleştirildiğinden mevcut 
personelin, her iki hastanenin de verimli şekilde kullamlmasmı temin edecek şekilde uygun 
dağılımı anılan hastane sorumluluğunda yürütülmektedir. 

SORU 5- Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesinde boşalan kadrolara uzman doktor 
ataması yapılacak mıdır? 

CEVAP 5- Çakırtepe Devlet Hastanesi kadroları da Ünye Devlet Hastanesi kadroları 
içinde değerlendirilecektir. 

SORU 6- Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesinde çalışan doktorlarımızın ve sağlık 
personelinin durumu ne olacaktır? 

CEVAP 6- Ünye Çakırtepe Devlet Hastanesinde çalışan doktorlarımız Ünye Devlet 
Hastanesinde çalışmalarına devam edeceklerdir. 

157.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir şahsın Türk Telekoma olan borçlarına ve 
ödeme usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6799) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından 
razılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 10.06.2005 

Berhan ŞİMŞEK S 
İstanbul Milletvekili 

1- AKP Kadın Kolları MKYK eski üyesi Emine Alioğlu'nun ve eşinin 
Telekom'a olan icra takibindeki telefon borçlarının, kurumun lojman, 
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santral veya şebeke bakım-onarımının yaptırılmak yoluyla ödetilmesi 
yoluna gidildiği iddiaları doğru mudur? Adı geçen şahsın ve eşinin 
Telekom'a olan borçları ne kadardır? 
Telekom'a borcu olan kaç yurttaşımız vardır? Bu borçlann toplamı ne 
kadardır? İş yaptırılarak borç ödetilmesi yöntemi, hükümetinizden önce 
uygulanmış mıdır? Yine iş yaptırılarak borç ödeme yöntemine 
bakanlığınız döneminde başka yurttaşlarımız içinde başvurulmuş mudur? 
Başvurulmamışsa, başka borçlu yurttaşlarımıza sağlanmayan imkanların 
adı geçen şahsa sağlanmasının gerekçesi partinizin Kadın Kolları MKYK 
eski üyesi olması mıdır? 

• İş yaptınlarak borç ödetilmesi yöntemine başvurulması, yaptırılacak olan 
işler için ihale açılmaması veya başka kişi veya kurumlardan teklif 
alınmaması anlamına gelmemekte midir? 

T.c. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI 
KONU 

B.11.0.APK.0.10.01.610-01/_ / 2 A | - U \ \<j) 1Q rcın*r* Zk~ 
İstanbul Milletvekili J ' ? ' ' 9 TBMUZ 201» 
Sayın Berhan ŞİMŞEK'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in 7/6799-12025 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : 
1 Cevap Formül 

iinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BERHAN ŞİMŞEK'İN 
7/6799-12025 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- AKP Kadın Kollan MKYK eski üyesi Emine Alioğlu'nun ve eşinin 
Telekom'a olan icra takibindeki telefon borçlarının, kurumun lojman, santral veya 
şebeke bakım-onarımının yaptırılmak yoluyla ödetilmesi yoluna gidildiği iddiaları 
doğru mudur? Adı geçen şahsın ve eşinin Telekom'a olan borçları ne kadardır? 

CEVAP 1- Emine ALİOĞLU ve eşi adına kayıtlı telefonlardan doğan 
ödenmemiş borçları; 5189 sayılı Kanun'la 406 sayılı Kanun'a eklenen Ek-34'üncü 
madde ile 18.08.2004 tarih ve 2004/7806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 
24.02.2005 tarihinde sulh sözleşmesi düzenlenerek 4 taksiti peşin olarak tahsil 
edilmiştir. Kalan bakiye 717,32 YTL borca karşılık borçlunun Türk Telekom'a 
yapmış olduğu takas yoluyla ödeme yapma talebi, Kamu İhale Kanunu ve Telekom 
Alım Satım Yönetmeliğine uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle işleme 
konulmayarak, 18.05.2005 tarihinde nakden tahsili sağlanmış olup, adı geçenin 
herhangi bir borcu kalmamıştır. 

SORU 2- Telekom'a borcu olan kaç yurttaşımız vardır? Bu borçlann toplamı 
ne kadardır? İş yaptırılarak borç ödetilmesi yöntemi, hükümetinizden önce 
uygulanmış mıdır? Yine iş yaptırılarak borç ödeme yöntemine Bakanlığınız 
döneminde başka yurttaşlarımız içinde başvurulmuş mudur? Başvurulmamışsa, başka 
borçlu yurttaşlarımıza sağlanmayan imkanların adı geçen şahsa sağlanmasının 
gerekçesi partinizin Kadın Kolları MKYK eski üyesi olması mıdır? 

CEVAP 2- Türk Telekom A.Ş.; akit, sebepsiz zenginleşme ve haksız fiil 
nedeniyle oluşan alacaklarının tahsilinde, Borçlar Kanunu gereği takas ve mahsup 
yöntemini de uygulamaktadır. 

Türk Telekom A.Ş. tarafından yapılan uygulamalarda; 

-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerden; hizmet, altyapı ve 
hasarlardan, 

-GSM firmaları (Aycell, Aria, Turkcell, Telsim) arasında imzalanan 
"Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesinden kaynaklanan, 

-GSM firmalarından olan alacaklar ile GSM firmalarının Türk Telekom'dan 
alacakları, 

-2002 yılında sözleşmeleri imzalanan ve global ihale işlerini üstlenen 
firmalardan, 

-Borçlu olup talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, 

doğan alacakların tahsilini sağlamak amacıyla, Borçlar Kanununun 118 ve diğer ilgili 
madde hükümleri uyarınca takas ve mahsup yoluna gidilmiştir. 
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Halen Türk Telekom A.Ş.'ye borçlu 1.409.266 adet abonenin esas alacak 
üzerinden parasal tutarı 381.209.704 YTL olup, bunlara karşı açılan 4676 adet alacak 
davasının parasal tutan ise 1.411.316.170 YTL'dir. 

Sulh uygulaması sonucunda gerçek ve tüzel kişilerle 93.534.262,47.-YTL'lık 
asıl alacak karşılığı, GSM Firmaları (Turkcell, Telsim) ile de 1.742.040.925 YTL 
tutarında 4.939 adet sulh sözleşmesi imzalanmıştır. 

Öte yandan, Türk Telekom alacaklarının tahsilinde, basiretli tacir gibi 
davranılarak yapılan hukuka uygun ve seri uygulamalar sonucunda; 2002 yılında 42 
Trilyon 411 Milyar TL olan tahsilat miktarı; 2003 yılında %110 artışla 89 Trilyon 331 
Milyar TL ve 2004 yılında ise 95 Trilyon 132 Milyar TL'ye ulaşmıştır. 

Sulh kapsamına alınan şüpheli alacak niteliğindeki alacaklardan ise 
276.210.000 YTL tahsilat sağlanmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, sulh uygulamasının amacı, 
aboneleri mağdur etmeden, gecikmiş Telekom alacaklarının tahsilini sağlamaktır. Bu 
işlemlerin tesisinde siyasi, ırk, din, mezhep veya başka türlü bir ayrımcılık 
amaçlanması da söz konusu değildir. Emine ALİOĞLU isminin basma yansımasının 
sebebinin de, adı geçenin eski siyasi kimliğinden kaynaklandığı ve uygulanan işlemin, 
haber kaynaklarınca incelenmeden yansıtıldığı anlaşılmaktadır. 

SORU 3- İş yaptırılarak borç ödetilmesi yöntemine başvurulması, yaptırılacak 
olan işler için ihale açılmaması veya başka kişi veya kurumlardan teklif alınmaması 
anlamına gelmemekte midir? 

CEVAP 3- Türk Telekom'un mal ve hizmet alımlarına ait ihaleli işlerinde, 
Kamu İhale Kanunu ile Türk Telekom Alım Satım Yönetmeliği'nde belirlenen 
yöntemler uygulanmaktadır. 

İş yaptırılarak borç ödetilmesi talebi uygun görülen aboneler, Kamu İhale 
Kanunu ve Alım Satım Yönetmeliği hükümleri uyarınca açılacak ihalelerde başarılı 
olmak kaydıyla teklifleri kabul edilmekte olup, İhale açılmaması veya başka kişi ve 
kurumlardan teklif alınmaması söz konusu değildir. -N 
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158.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir şahsın Türk Telekoma olan borçlarına ve 
ödeme usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/6800) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 10.06.2005 

Osman ÖZJCAN 
Antalya Milletvekili 

Daha önce TCDD'dan ihalesiz aldığı işlerle gündeme gelen, bu yüzden de, AKP kadın 
kolları MKYK üyeliğinden istifa ettirilen Emine Alioğlu'nun, Türk Telekoma'a olan 
borçlarını, "Param yok, resim yaparak ödeyeceğim." dilekçesinin Türk Telekom'ca kabul 
edilmesi basınımızda yer almış bulunuyor. 

1- Eşine ve kendisine ait telefon borçlarının, para olarak değil de, Türk Telekom'un 
"hizmet, lojman, santral ve şebekelerinin tamir, bakım, onarım ve dekoratif resim 
yaparak" ödemesi isteğinin kabul edilmesi doğrumudur? Doğru ise şimdiye kadar bir 
başkasına böyle bir uygulama yapılmış mıdır? 

2- Türk Telekom'un 1.Hukuk Müşaviri Mehmet Çobaş ve Hukuk Müşaviri vekili 
Mustafa Koksal imzasıyla Telekom Ankara il Müdürlüğüne 22.04.2005 tarihli resmi yazı ile 
emir verilerek, Emine Alioğlu'nun isteklerinin yerine getirilmesi ve 10 gün içinde acele 
bilgi verilmesini istedikleri doğru mudur? 

3- Emine Alioğlu ve eşi Cavit Alioğlu'na ait telefonlara tahakkuk eden, borçların bir 
kısmının silindiği doğru mudur? İki yıl önce 2 bin YTL olan borçların, iki yıl sonra KDV ve 
temerrüt faizi dahil 1.209 YTL olarak 10 taksite bağlandığım nasıl karşılıyor ve ilgililer 
hakkında hangi işlemler başlatılmıştır? 

4- Telekom takas yolu ile ödeme yapılması işlemini diğer vatandaşlar içinde 
uygulayacak mıdır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0 .APK.0.10.01.610-01/_/ iq o ^ M / 1 9 TEMMUZ 2005 
KONU : Antalya Milletvekili ^ " ^ ' h . fcMW 

Sayın Osman ÖZCAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN'ın 7/6800-12028 sayılı yazılı soru önergesini 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: ^-^Binali YILDIRIM 
1 Cevap formu Ulaştırma Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN OZCAN'IN 
7/6800-12028 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Daha önce TCDD'dan ihalesiz aldığı işlerle gündeme gelen, bu yüzden de, 
AKP kadın kolları MKYK üyeliğinden istifa ettirilen Emine Alioğlu'nun, Türk 
Telekom'a olan borçlarını, "Param yok, resim yaparak ödeyeceğim" dilekçesinin 
Türk Telekom'ca kabul edilmesi basınımızda yer almış bulunuyor. 

SORU 1- Eşine ve kendisine ait telefon borçlarının, para olarak değil de, Türk 
Telekom'un "hizmet, lojman, santral ve şebekelerinin tamir, bakım, onarım ve 
dekoratif resim yaparak" ödemesi isteğinin kabul edilmesi doğrumudur? Doğru ise 
şimdiye kadar bir başkasına böyle bir uygulama yapılmış mıdır? 

CEVAP 1- Türk Telekom A.Ş.; akit, sebepsiz zenginleşme ve haksız fiil 
nedeniyle oluşan alacaklarının tahsilinde, Borçlar Kanunu gereği takas ve mahsup 
yöntemini de uygulamaktadır. 

Türk Telekom A.Ş. tarafından yapılan uygulamalarda; 

-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerden; hizmet, altyapı ve 
hasarlardan, 

-GSM firmaları (Aycell, Aria, Turkcell, Telsim) arasında imzalanan 
"Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi"nden kaynaklanan, 

-GSM firmalarından olan alacaklar ile GSM firmalarının Türk Telekom'dan 
alacakları, 

-2002 yılında sözleşmeleri imzalanan ve global ihale işlerini üstlenen 
firmalardan, 

-Borçlu olup talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, 

doğan aiacaklann tahsilini sağlamak amacıyla, Borçlar Kanununun 118 ve diğer ilgili 
madde hükümleri uyarınca takas ve mahsup yoluna gidilmiştir. 

SORU 2- Türk Telekom'un 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Çobaş ve Hukuk 
Müşaviri vekili Mustafa Koksal imzasıyla Telekom Ankara İl Müdürlüğüne 
22.04.2005 tarihli resmi yazı ile emir verilerek, Emine Alioğlu'nun isteklerinin 
yerine getirilmesi ve 10 gün içinde acele bilgi verilmesini istedikleri doğru mudur? 

CEVAP 2- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1. maddesinde, 
Telekomünikasyon Hizmetlerinin Türk Telekom tarafından verileceği ve bu hususta 
Türk Telekom'un özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket olduğu ifade 
edilmiştir. Türk Telekom A.Ş.'nin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu Yargıtay 4' 
üncü Hukuk Dairesinin 05.05.2004 tarih ve E.2003/16445, K.2004/6005 sayılı 
karannda da belirtilmiştir. 

Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; Ticaret 
Şirketlerinin tacir hükümlerine tabi oldukları, 20' nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki; 
"Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket 
etmesi lazımdır" hükümleri gereğince, Türk Telekom da bütün ticari ilişkilerinde 
olduğu gibi alacaklannın tahsilinde de basiretli bir tacir gibi davranmak zorundadır. 
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Türk Hukukunda borcu sona erdiren sebeplerden birisi de takas ve mahsup 
yoluyla ifa yerini tutan eda'dır. Bu yöntemde borçlu; sözleşme gereği alacaklısına 
vermeye zorunlu olduğu şeyden başka bir şey vererek borcunu ödemesidir. 

Yukarıdaki yasal düzenlemeler ve emsal Yargıtay kararı çerçevesinde tacir 
olan ve serbest rekabet ortamında faaliyet gösteren Türk Telekom; sağduyu sahibi, 
ileriyi görerek işlemlerini yürüten basiretli bir tacir gibi davranarak, alacaklarını seri 
şekilde tahsil için gerekli işlemleri yapmakla mükelleftir. 

Türk Telekom A.Ş. Hukuk Müşavirliğince Ankara İl Telekom Müdürlüğü'ne 
hitaben gönderilen 22.04.2005 tarihli mütalaa yazısında; Emine ALİOĞLU'nun 
Şirkete olan icra takibindeki telefon borçlarını, Şirkete ait bakım-onarım işlerini 
yapmak suretiyle ödemesi yönündeki talebini havi dilekçesindeki bu isteğin 
hukuken uygun olduğuna dair görüş bildirilmiş ve "Alım Satım Yönetmeliği" 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek işlem yapılması hususuna" yer verilmiştir. 

Türk Telekom A.Ş. Hukuk Müşavirliği'nin habere konu 22.04.2005 tarihli 
mütalaası, Borçlar Hukuku çerçevesinde özel hukuk hükümlerine göre verilmiş olup, 
mer'i hukuka uygundur. Mütalaada adı geçen şahsa özel işlem yapılması yönünde 
talimat verilmesi söz konusu olmayıp, Türk Telekom'un ihtiyacı olması durumunda; 
Kamu İhale Kanunu ve Telekom Alım Satım Yönetmeliğine uygun olarak taliplinin 
ihaleye iştirak etmesi ve ihalenin uhdesinde kalması halinde istihkaklarından takas 
ve mahsubu yoluyla alacağın tahsiline dair işlem yapılması hususunda istişari görüş 
verilmiştir. 

Nitekim söz konusu olayda, adı geçen şahsın talebi, Kamu İhale Kanunu ve 
Telekom Alım Satım Yönetmeliğine uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle ihaleye 
katılımı kabul edilmeyerek, herhangi bir iş yaptırılmamıştır. Adı geçenin 717,32 
YTL bakiye borcunun tamamı, 18.05.2005 tarihinde nakit olarak Türk Telekom A.Ş. 
tarafindan tahsil edilmiştir. 

SORU 3- Emine Alioğlu ve Eşi Cavit Alioğlu'na ait telefonlara tahakkuk 
eden, borçların bir kısmının silindiği doğru mudur? İki yıl önce 2 bin YTL olan 
borçların, iki yıl sonra KDV ve temerrüt faizi dahil 1.209 YTL olarak 10 taksite 
bağlandığını nasıl karşılıyor ve ilgililer hakkında hangi işlemler başlatılmıştır? 

CEVAP 3- 02.07.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanunla 406 sayılı Kanuna 
eklenen Ek-34 üncü Maddesi ile Bakanlar Kurulunun 18.08.2004 tarih ve 
2004/7806 sayılı kararının 4. maddesinde yer alan "3 üncü madde dışındaki tüm 
Türk Telekom alacaklarının sulhen tahsili konusunda, toplam paranın en az dört eşit 
taksitle tahsili şartıyla Türk Telekom Genel Kurulu yetkilidir. Toplam paranın 
belirlenmesinde ana paraya uygulanacak faiz oranı Türk Telekom Genel Kurulu 
tarafından tespit edilir^ 
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Bu alacaklara ilişkin avukatlık ücreti, katma değer vergisi, özel iletişim 
vergisi ile diğer vergi ve tutarların ödenmesiyle ilgili olarak da Türk Telekom Genel 
Kurulu yetkilidir" hükmüyle, Türk Telekom A.Ş. ile borçlu abone/müşteri arasındaki 
ihtilaflı ve şüpheli alacakların tasfiyesi sağlanmıştır. Bu bağlamda Türk Telekom 
A.Ş. Genel Kurulunun 14.09.2004 tarihli 3'üncü Olağanüstü Toplantısında; söz 
konusu Kanun ve Bakanlar Kurulu Karan gereği, borçlu abone/müşterileri 
borçlarının sulh yoluyla tahsili kararlaştırılmıştır. Türk Telekom Genel Kurul Kararı 
doğrultusunda, diğer borçlulara olduğu gibi adı geçenin de borçları Ankara İl 
Telekom Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği sulh uygulaması 
sonucu tahsil edilmiştir. Tesis edilen işlem hukuka uygun olup, soru önergesinde 
iddia edilen borçtan indirim söz konusu değildir. 

Kullanımındaki telefon aboneliğinden dolayı borçlu Emine ALİOĞLU ve 
eşinden olan Telekom alacağının tamamı, 18.05.2005 tarihinde sulh kapsamında 
nakden tahsil edilmiştir. 

SORU 4- Telekom takas yolu ile ödeme yapılması işlemini diğer vatandaşlar 
içinde uygulayacak mıdır? 

CEVAP 4- 2'nci sorunun cevabında da açıklandığı üzere, Türk Telekom 
alacaklarının takas ve mahsup yoluyla ^jtahsil işlemi, şartları sağlayan tüm 
vatandaşlarımıza uygulanabilmektedir. 

159.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İstanbul'da yapılması planlanan yeni 
havaalanına, 

Zarar eden havaalanlarına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'ın cevabı (7/6801,6802) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL ' 
Bursa Milletvekili 

1. Halen İstanbul ilinde Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaalanları faaliyet 
göstermekte iken, basında; İstanbul'da yeni bir havaalanının açılacağı yönünde 
agklamalar yapılmaktadır. Planlanan yeni havaalanı, halen faaliyeti devam 
eden iki havaalanının hangi eksiklerini tamamlamak amacıyla açılacaktır? 

2. Açılması planlanan yeni havaalanının ekonomimize getireceği maliyet ne 
kadardır? 

3. Bu havaalanı için harcanacak para, hangi kaynaklardan veya kredilerden 
karşılanacaktır? 

4; Yeni açılması planlanan havaalanının İstanbul'a ve ülkemize sağlayacağı 
yararlar nelerdir? 
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13.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

£ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

1. Ülkemizde işletme zararları yüzünden kapatılmış olan hava alanları 
hangileridir? 

2. Halen işletmeleri zarar ettiği için kapatılması düşünülen havaalanları 
hangileridir? 

3. İşletmeleri zarar eden havaalanlarının aktif hale getirilmesi amacıyla yapılması 
planlanmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

4. İstanbul ilinde halen faaliyet gösteren Atatürk ve Sabiha Gökçen 
havaalanlarının faaliyet düzeyleri nelerdir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.610-01/- U ^ S - l& Q ? D ^ 4 ™ M 2 M ' 
KONU : Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:TBMM Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/6801-12035 7/6802-12036 sayılı yazılı 
soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. " 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

E K : 
2 Cevap formu 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6801-12035 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI" 

SORU 1- Halen İstanbul ilinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaalanları 
faaliyet göstermekte iken, basında; İstanbul'da yeni bir havaalanının açılacağı 
yönünde açıklamalar yapılmaktadır. Planlanan yeni havaalanı, halen faaliyeti devam 
eden iki havaalanının hangi eksiklerini tamamlamak amacıyla açılacaktır? 

SORU 2- Açılması planlanan yeni havaalanının ekonomimize getireceği 
maliyet ne kadardır? 

SORU 3- Bu havaalanı için harcanacak para, hangi kaynaklardan veya 
kredilerden karşılanacaktır? 

SORU 4- Yeni açılması planlanan havaalanının İstanbul'a ve ülkemize 
sağlayacağı yararlar nelerdir? 

CEVAP: 
Atatürk hava limanı; Ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle Doğu-Batı ve 

Kuzey-Güney bölgeleri arasında yolcu transfer merkezi olarak köprü 
durumundadır. 2004 yılında ülkemizde gerçekleşen toplam yolcu trafiğinin 
yaklaşık %34'ü bu limanımızdan gerçekleşmiş olup, 13 yerli ve 388 yabancı hava 
yolu taşıyıcısı tarifeli ve tarifesiz sefer düzenlemiştir. Ayrıca, Türkiye'de faaliyet 
gösteren birçok hava yolu şirketinin de harekat üssü konumundadır. Yurt dışı 
çıkışlarının büyük çoğunluğunun bu noktadan yapılması nedeniyle diğer hava 
alanlarıyla bağlantı seferlerinin yoğun olması, Atatürk Havalimanına olan talebi 
giderek arttırmaktadır. 

Gelişen havacılıkla birlikte artan uçak sayısı ve büyüyen uçak 
gövdelerinin yanında, Bakanlığımızca başlatılan Bölgesel Havacılık projesi 
kapsamında iç hat uçuşları da artmış bulunmaktadır. Başta Rusya olmak üzere 
Birleşik Devletler Topluluğu ile Türk Cumhuriyetlerinden yoğun talepler artarak 
devam etmektedir. 

AB üyeliği yolunda ilerleyen Ülkemiz; Avrupa-Türk Cumhuriyetleri ile 
Avrupa-Ortadoğu arasında hava yolu taşımacılığı konusunda daha da önem 
kazanacağı aşikardır. Bu bağlamda; AB kapsamında yürürlüğe girecek olan 
gürültü ve çevre kontrol konularının getireceği kısıtlılıklar nedeniyle 
Avrupa'daki bir kısım Havaalanlarının belli saatler arasında gece uçuşlarına 
kapalı olması, Atatürk Hava limanının da bu kısıtlamalara maruz kalabileceğini 
göstermektedir. Bu etkenler, belli saatlerde daha da yoğunlaşacak uçuş taleplerinin 
karşılanabilmesi için yeni bir Hava Limanı zorunluluğunu beraberinde 
getirmektedir. 

Buna ek olarak, çok sayıda uluslararası nitelikte kongre ve toplantı yapmaya 
uygun tesisin bulunduğu İstanbul'un bilim ve kültür merkezi olarak dünyaya 
tanıtılması sonucu, günümüzde gerçekleşen ve gelecekte yapılacak uluslararası 
toplantı ve diğer aktivitelerjve her geçen gün artan spor aktiviteleri nedeniyle de 
Atatürk Hava LimamnTrç/^İfammını daha da arttıracağı şüphesizdir. Bu 
bağlamda gelecek ^''^yıİIıkSftreçte 40 Milyon civarında turistin İstanbul'a 
gelmesi de beklenmektedir.-' . ; t •;• 
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Öte yandan, Ülkemizin; batısında Frankfurt, Lüksemburg ve Charles De 
Gaulle, doğusunda Dubai, uzak doğuda ise Singapur, Pekin ve Tokyo'nun halen 
kargo üssü olarak kullanıldığı malumunuzdur. Bölgeye hitap eden hava kargo 
taşımacılığı bu üslerden yönlendirilmekte olup, bu üslerin orta noktasında bulunan 
Ülkemizde, ek veya yeni tesislerin yapılmasıyla hava kargo pazarından daha 
büyük pay alınması mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan, Atatürk Havalimanı PAT Sahaları uzun yıllardan beri yoğun 
kullanılmaktadır. Liman altyapısındaki yenileme ihtiyacına karşılık, inşaat 
çalışmalarından doğacak aksaklıklarla birlikte, çevredeki yapılaşma ve arazi 
yetersizliğinden dolayı fiziki genişletmenin mümkün olmaması gibi unsurlar da 
mevcut Liman için negatif unsurlardır. 

Yukarıda yapılan açıklama ve değerlendirmelere göre; Atatürk Hava Limanının 
yanında Sabiha Gökçen Hava Limanı kapasitesinin de talepleri karşılamaya yeterli 
olamayacağı ve İstanbul'a 3. bir havalimanı yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Planlama ve etüt safhasında bulunan^, havalimanının keşif ve projelendirme 
çalışmaları ile ihale yöntemine ilişkj^ çaûş îfâjşr^devam etmekte olup, maliyet ve 
finansman unsurları henüz netleşmemiştir.. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6802-12036 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Ülkemizde işletme zararları yüzünden kapatılmış olan havaalanları 
hangileridir? 

CEVAP 1- Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı aşmak amacıyla 
uygulanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde; Hazine Müsteşarlığımın "Kuruluşlarca 
2002 yılında alınacak ilave tasarruf tedbirleri" talimatı kapsamında DHMİ Genel 
Müdürlüğü'nün işletimindeki Balıkesir/Merkez, Zonguldak/Çaycuma, Tokat, Uşak 
ve Sinop Havaalanları, 31.01.2002 tarihi itibariyle sivil hava trafiğine kapatılmıştır. 

SORU 2- Halen işletmeleri zarar ettiği için kapatılması düşünülen 
havaalanları hangileridir? 

CEVAP 2- Bu gün itibariyle DHMİ Genel Müdürlüğü'nün işletiminde olup, 
kapatılması planlanan herhangi bir havaalanı bulunmamaktadır. 

SORU 3- İşletmeleri zarar eden havaalanlarının aktif hale getirilmesi 
amacıyla yapılması planlanmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

CEVAP 3- Bakanlığımızca başlatılmış bulunan "Bölgesel Havacılık Projesi" 
kapsamında; havaalanı hizmetlerine ilişkin ücretlerde yapılan indirimler ve sağlanan 
diğer teşvikler sonucunda, yolcu sayısı düşük hava alanlarına düzenlenen uçuşlarda 
artış sağlanmıştır. Ayrıca, hava yolu şirketlerinin bu tür hava alanlarına iniş-kalkış 
yapabilecek uçak planlamalarının sonuçlanmasıyla söz konusu hava alanlarının 
daha yüksek oranlarda kullanılması beklenmektedir. 

SORU 4- İstanbul ilinde halen faaliyet gösteren Atatürk ve Sabiha Gökçen 
havaalanlarının faaliyet düzeyleri nelerdir? 

CEVAP 4- Atatürk Havalimanı Uçak , Yolcu ve Yük trafiğine ilişkin veriler 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sabiha Gökçen Havaalanı Milli Savunma Bakanlığı 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı envanterindedir. 

ATATÜRK HAVALİMANI 2003-2004 YILLARI UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ 

TRAFİK 

UÇAK 
YOLCU 

YÜK(TON) 

2003 
İÇHAT 
56.372 

3.126.074 
82.983 

DIŞHAT 
105.455 

8.978.268 
419.709 

TOPLAM 
161.827 

12.104.342 
502.692 

2004 
İÇHAT 
72.479 

5.430.925 
111.593 

DIŞHAT 
115.008 

10.169.676 
461.691 

TOPLAM 
187.487 

15.600.601 
573.284 

2004 /2003 (%) 
İÇHAT 

28,6 
73,7 
34,5 

DIŞHAT 
9,1 
13,3 
1 0 / 

TOPLAM 
15,9 

'^fUtfH^ 
"' İ4VÖ> 
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160.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu Sahil Yolu yapımına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6804) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Faruk UZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. 
Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Ordu Sahil Yolunun yapımı için Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün Mart ayında yaptığı 
ihaleyi 320 milyar teklifle Atken inşaat A.Ş. kazanarak, 120 günlük süre içinde işi 
teslim etme anlaşması yapılmıştır. Ancak gerek yazılı basından gerekse halkımızdan 
aldığımız şikayetlere göre; yolun yapımı Ağustos ayının ikinci yansından itibaren 
başlatılarak, Eylül ayının sonunda biteceği ve halkımızın yazında sahil yolundan 
yeterince yararlanamayacağı belirtilmektedir. 

1. Ordu sahil yolunun yapımı hangi aşamadadır? 
2. Ordu sahil yolunun yapımına Ağustos ayında başlanacağı haberi-doğru 

mudur? Eğer doğru ise neden bu kadar gecikilmiştir? 
3. Halkımızın mağduriyetinin giderilmesi için Ordu sahil yolunun yapımının erken 

bir döneme alınması söz konusu mudur? Bu konuda yeni :PJr_jçaJışrnâ_ 
yapılacak mıdır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.17//3C>O .../.../200: 
Konu : Ordu Milletvekili - Q Tr**ıu|||7 

Dr. İdris Sami TANDOĞDU'nun » ö »tMMUL 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Ordu Milletvekili Dr.İdris Sami TANDOĞDU'nun, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6804 Esas sayılı yazılı soru önergesine ait 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

<2^w.g»A»— Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
p k . Faruk Nafiz ÖZAK 
„ Bakan 
Cevap yazısı 

ORDU MİLLETVEKİLİ ' 
SAYIN DR. İDRİS SAMİ TANDOĞDU'NUN 

T.B.M.M. 7/6804 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Ordu Sahil Yolunun yapımı için Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün Mart ayında yaptığı 
ihaleyi 320 milyar teklifle Atken İnşaat A.Ş. kazanarak, 120 günlük süre içinde işi teslim 
etme anlaşması yapılmıştır. Ancak gerek yazılı basından gerekse halkımızdan aldığımız 
şikayetlere göre; yolun yapımı Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren başlatılarak, Eylül 
ayının sonunda biteceği ve halkımızın yazın da sahil yolundan yeterince yararlanamayacağı 
belirtilmektedir. 

1- Ordu sahil yolunun yapımı hangi aşamadadır? 
2- Ordu sahil yolunun yapımına Ağustos ayında başlanacağı haberi doğru mudur? 

Eğer doğru ise neden bu kadar gecikilmiştir? 
3- Halkımızın mağduriyetinin giderilmesi için Ordu sahil yolunun yapımının erken 

bir döneme alınması söz konusu mudur? Bu konuda yeni bir çalışma 
yapılacak mıdır? 

CEVAP: 

Ordu Sahil Yolunun yapımına 10/05/2005 tarihinde başlanılmıştır. 
İşin bordur, su alma olukları, çiçekler için toprak çekilmesi, parke döşenecek alanda 

ağaç köklerinin kesilmesi gibi belli başlı imalatlan kısmen tamamlanmış olup, çalışmalar bu 
doğrultuda devam etmektedir. 
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161.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, pamuk üretiminde kirlenmeyi önleyici 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6807) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların, Tarım ve Köy İşleri Bakam Sayın Mehmet Mehdi Eker 

arafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

>2W-
Pamuğun yetiştirilme, toplanma, taşınma, çırçırlanma ve ambalajlanma aşamalarında 

gerekli özenin gösterilmemesi sonucu pamukta kirlenme meydana gelmekte, ve bu kirlenme 
tekstil sektörünü tehdit etmektedir. 1999 yılında Çukurova ve Güneydoğu'da üretilen pamukta 
yüzde 8 olan kirlenme oranı 2000 yılında yüzde 20'ye ulaşmıştır. Bu oran Antalya'da üretilen 
pamukta ise yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkmıştır. Bu nedenlerle, yurtdışına gönderilen iplik ve 
kumaş ürünleri, yüklü cezalar eklenerek geri dönmektedir. Konuyla ilgili olarak, 

1) Pamuk üretiminde kirlenmeyi önlemeye yönelik tedbirler alınması düşünülmekte" 
midir? Eğer düşünülmekte ise, alınması planlanan tedbirler neIerdir?Pamuğun 
yetiştirilmesinden ambalajlanmasına kadar geçen aşamalarda görev.alan .işçilerin bu 
konuda kapsamlı bir eğitim verilmesi düşünülebilir mi? 

2) Pamuk kozası üzerinde oluşan afid ve beyaz sinek gibi zararlı böceklere karşı 
kullanılan pestisidleride bu kirlenmede en etkili faktörlerden biridir. Bilinçli ve 
kirlenmeye neden olmayan bir ilaçlama yöntemi uygulanması düşünülmekte midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı .B.12.0.AKP.0.07-211/ ^ ^ ^ ...707/2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

18 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6807-12002/35148 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'a ait 7/6807 esas 
no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. {^Z^Z^u. *~tSU>*Ls 

EKLER: 1- Görüş 7/6807 Mdm,* MeMi ™^ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : N.Gaye ERBATUR 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/6807 

Pamuğun yetiştirilme, toplanma, taşınma, çırçırlama ve ambalajlanma aşamalarında gerekli 
özenin gösterilmemesi sonucu pamukta kirlenme meydana gelmekte, ve bu kirlenme tekstil 
sektörünü tehdit etmektedir. 1999 yılında Çukurova ve Güneydoğu'da üretilen pamukta yüzde 
8 olan kirlenme oranı, 2000 yılında yüzde 20' ye ulaşmıştır. Bu oran Antalya'da üretilen 
pamukta ise yüzde 8' den yüzde 12' ye çıkmıştır. Bu nedenlerle, yurtdışına gönderilen iplik ve 
kumaş ürünleri, yüklü cezalar eklenerek geri dönmektedir. Konuyla ilgili olarak, 

SORU 1) Pamuk üretiminde kirlenmeyi önlemeye yönelik tedbirler alınması düşünülmekte 
midir? Eğer düşünülmekte ise, alınması planlanan tedbirler nelerdir? Pamuğun 
yetiştirilmesinden ambalajlanmasına kadar geçen aşamalarda görev alan işçilerin bu konuda 
kapsamlı bir eğitim verilmesi düşünülebilir mi? 

CEVAP 1) "Kütlü Pamukların Kirlenmesinin Önlenmesi İçin alınacak Tedbirlere Dair" 
2003/6189 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 09.10.2003 tarih ve 25254 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu Karar'da değişiklik yapan 2003/6276 sayılı 
Karar 08.11.2003 tarih ve 25283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının (2003/6189 sayılı) 4. maddesinde, kirlenmenin 
önlenmesi için alınacak tedbirler bildirilmiştir. 

Yine aynı Karar kapsamında, pamuk üretimi yapılan İl ve İlçelerde "Kütlü Pamuklarda 
Kirlenmeyi önleme Komisyonu" kurulması öngörülmüş olup, denetlemeler bu komisyonlar 
tarafından yapılmaktadır. Aym zamanda kütlü pamuk üreticileri, pamuk alım satımı yapan 
tüccarlar, kooperatifler, çırçır ve prese fabrikaları çalışanlarının pamukta kirliliğin önlenmesi 
konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. 

SORU 2) Pamuk kozası üzerinde oluşan afıd ve beyaz sinek gibi zararlı böceklere karşı 
kullanılan pestisidleri de bu kirlenmede en etkili faktörlerden biridir. Bilinçli ve 
kirlenmeye neden olmayan bir ilaçlama yöntemi uygulanması düşünülmekte midir? 

CEVAP 2) Ülkemizde zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünleri 
ruhsat almadan önce denemeleri yapılmakta ve uygun bulunanlar ruhsatlandınlmaktadır. 
Hangi pestisitin, hangi zararlı organizmaya karşı ruhsat aldığı, uygulama dozu ve zamanı da 
bu aşamada tespit edilmekte ayrıca, etiketlerinde bu bilgilerde yer almaktadır. 

Pamuk zararlıları ile mücadele Ağustos ayı ortalarında ilk kozalar açılıncaya kadar devam 
etmekte olup, kozalar açıldıktan sonra pestisitlerle herhangi bir kimyasal mücadele 
önerilmemekte, ayrıca üreticiler de kozalar açıldıktan sonra yapılacak kimyasal mücadeleye 
sıcak bakmamakta ve böyle bir uygulama da yapılmamaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı zararlılarla mücadelede kullanılan pestisitlerin, 
tavsiyesine uygun olarak kullanılması halinde üründe kirlenmeye neden olması mümkün 
görülmemektedir. 
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162.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki eğitime 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun Devlet Bakam Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Hükümetiniz SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı.çocuk yuvalan ve yetiştirme yurtlarında 
ısrarla "din eğitimi" vermeye çalışmaktadır. 

Nitekim İzmir'de İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Müftülükle anlaşarak buralarda vaiz ve 
vaizeler görevlendirmesini istemiştir. 

Oysa bugün devletin korumasında bulunan çocuklarımızın yaşadığı temel gerçek maruz 
kaldıklan cinsel istismar ve taciz olaylandır. Nitekim bugün (09.06.2005) basında yer alan bir haber 
devlet adına tam bir skandaldir. Buna göre, "Sakarya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, 12-18 
yaş arası çocukların kaldığı Karaman Yetiştirme Yurdu'nda 16 yaşındaki bir kız çocuğumuza tecavüz 
iddiası üzerine soruşturma başlatıldı." İddiaya göre bu çocuğumuz 12 yaşmdan itibaren bu tür olaylara 
maruz kalmıştır. 

Urla Barbaros Çocuk Köyü'nde yaşanan "cinsel taciz" iddialan üzerine ise çalışma yapan 
İzmir Valiliği İnsan Haklan kuruluna AKP *yi temsilen katılan Avukat ömür KABAK, Barbaros 
Çocuk Köyünde vaiz ve vaizelerin din eğitimi vermesini Önermiş, ancak kurul bu öneriyi reddetmiştir. 

Fakat 28.04.2005 tarihinde İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Müftülüğünden vaiz ve 
vaize görevlendirilmesi talebinde bulunmuş ve İl Müftülüğü hazırladığı program ile ilgili 02.06.2005 
tarihinde İzmir Valiliğinden onay alarak 03.06.2005 tarihinde İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 
bildirmiştir. 

Devletin koruması ve bakımı akındaki çocuk ve gençlerimizin çağ dışı, bilimsellikten uzak 
eğitimlerle yetiştirilmesine yol açabilecek bu gelişmeler Cumhuriyetimizin temel değerlerinin tam 
karşısında olduğu gibi, tarikatların devlet eliyle etkinliklerini artıracak niteliktedir. Şu da 
bilinmektedir ki söz konusu çocuklarımız diğer çocuklar gibi devam etmekte oldukları devlet 
okullarında din kültürü derslerini zaten almaktadır. 

Devletin, koruması altında bulunan çocuklarımıza her anlamda sahip çıkması, pozitif 
ayrımcılık anlayışıyla desteklemesi ve çağdaş-bilimsel bir eğitimle yetiştirmesi gerekirken "farklı 
türden bir sömürüye" maruz bırakmasını olumlu ya da zararsız bir gelişme olarak nitelememiz 
imkansızdır. 

Bu bilgiler ve görüşler ışığında; 

1. Bakanlığınızın görev alanı içinde bulunan çocuk yuvalan ve yetiştirme yurtlarında 
müftülüklerin görevlendirdiği imamlar ve vaizlerin din eğitimi vermesini onaylıyor 
musunuz? 

2. İzmir'de yaşanan bu gelişmeleri engelleyecek misiniz? Yoksa "cinsel taciz" ve benzeri 
olayların önüne, psikolojik ya da pedagojik bilgi birikimine sahip olmayan inamlar ve 
vaizler sayesinde geçilebileceğini mi düşünmektesiniz? 
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3. Yaşanan utanç verici olayları çözmek için "söz konusu çocuklarımıza din ve ahlak eğitimiL 

vermek" gibi bir çözüm üretmek, çocuklarımızı "olayların sorumlusu" olarak 
algılamanızdan mı kaynaklanmaktadır? 

4. Devlet adına bir skandal olan bu tür olaylann yaşanması mağdur durumda olan 
çocuklarımızın mı yoksa olaylarda doğrudan ya da dolaylı etkileri olan yöneticilerin ve 
görevlilerin mi bir eğitime ( Hükümete göre "din ve ahlak eğitimi") ihtiyacı olduğunu 
göstermektedir? 

5. Bu tür gelişmeler başka illerimizde de yaşanmakta mıdır? 

6. Devletin koruması altında olan tüm çocuklarımız için bir daha bu tür devlet adına utanç 
verici olayların yaşanmasını önlemek üzere; Bakanlığınıza bağlı SHÇEK'in yönetimiyle 
öğretmenleriyle, sosyal hizmet görevlileri ve hizmetlileriyle çağdaş bir yapıya 
kavuşturulması için uygulamayı düşündüğünüz projeleriniz var mı? 

7. Sosyal hizmet kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitilmesini kuruluşlarda görevli psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, doktor ve öğretmenlerin yapamadıklarım, çocuklara faydalı 
olamadıklarım mı düşünüyorsunuz.? 

8. Çocuk, genç, yaşlı ve engellilerin topluma uyumunu, sorunlarının çözümünü, hayata 
hazırlanışını vaiz, vaize ve imamlarla mı yapacaksınız.? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00./5T? /.£./.2./2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6809-12005/35151 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'ye ait 7/6809 esas nolu Yazılı 
Soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

NimttÇÖÖflKÇU 
EK:: 1 Yazı Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
7/6809 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Hükümetiniz SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvaları ve 
yetiştirme yurtlarında ısrarla "din eğitimi" vermeye çalışmaktadır. 

Nitekim İzmir'de il Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Müftülükle anlaşarak 
buralarda vaiz ve vaizeler görevlendirmesini istemiştir. 

Oysa bugün devletin korumasında bulunan çocuklarımızın yaşadığı 
temel gerçek maruz kaldıkları cinsel istismar ve taciz olaylarıdır. Nitekim bugün 
(09.06.2005) basında yer alan bir haber devlet adına tam bir Skandaldir. Buna 
göre, "Sakarya Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne bağlı, 12-18 yaş arası 
çocukların kaldığı Karaman Yetiştirme yurdu'nda 16 yaşındaki bir kız 
çocuğumuza tecavüz iddiası üzerine soruşturma başlatıldı." İddiaya göre bu 
çocuğumuz 12 yaşından itibaren bu tür olaylara maruz kalmıştır. 

Urla Barbaros Çocuk Köyü'nde yaşanan "cinsel taciz" iddiaları üzerine 
ise çalışma yapan izmir Valiliği İnsan Haklan kuruluna AKP'yi temsilen katılan 
Avukat Ömür KABAK, Barbaros Çocuk Köyünde vaiz ve vaizelerin din eğitimi 
vermesini önermiş, ancak kurul bu öneriyi reddetmiştir. 

Fakat 28.04.2005 tarihinde İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl 
Müftülüğünden vaiz ve vaize görevlendirilmesi talebinde bulunmuş ve il 
Müftülüğü hazırladığı program ile ilgili 02.06.2005 tarihinde İzmir Valiliğinden 
onay alarak 03.06.2005 tarihinde İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 
bildirmiştir. 

Devletin koruması ve bakımı altında çocuk ve gençlerimizin çağ dışı, 
bilimsellikten uzak eğitimlerle yetiştirilmesine yol açabilecek bu gelişmeler 
Cumhuriyetimizin temel değerlerinin tam karşısında olduğu gibi tarikatların 
devlet eliyle etkinliklerini artıracak niteliktedir. Şu da bilinmektedir ki söz 
konusu çocuklarımız diğer çocuklar gibi devam etmekte oldukları devlet 
okullarında din kültürü derslerini zaten almaktadır. 

Devletin, koruması altında bulunan çocuklarımıza her anlamda sahip 
çıkması, pozitif ayrımcılık anlayışıyla desteklenmesi ve çağdaş-bilimsel bir 
eğitimle yetiştirmesi gerekirken "farklı türden bir sömürüye" maruz 
bırakılmasını olumlu ya da Zarasız bir gelişme olarak nitelememiz imkansızdır. 

Bu bilgiler ve görüşler ışığında; 

SORU 1 : 

Bakanlığınızın görev alanı içinde bulunan çocuk yuvaları ve yetiştirme 
yurtlarında müftülüklerin görevlendirdiği imamlar ve vaizlerin din eğitimi 
vermesini onaylıyor musunuz? 

CEVAP 1: 

Ulusal basında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında 
imam ve vaizler tarafından din eğitimi verildiği iddialarına yer verilmiştir. 

Anayasamızın 24. Maddesinde "din ve ahlak eğitiminin devletin gözetim ve 
denetimi altında yapılacağı" hükmü yer almıştır. Toplumu din konusunda 
aydınlatarak, İslam Dini'nin çeşitli konularla ilgili hükümlerini ve diğer dini bilgileri 
asli kaynaklara, ilmi ölçülere ve dinin özüne uygun olarak anlatmak görevi 633 
sayılı kanunla Anayasal bir kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. 
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2828 sayılı Kanunla kurulan ve ülke genelinde korumaya bakıma ve yardıma 
muhtaç çocuk, genç, yaşlı ve özürlülere sosyal hizmet vermekle yükümlü tek kamu 
kuruluşu olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bu çok 
zor ve meşakkatli görevini yerine getirmesinde bir aile hassasiyetiyle hareket 
etmektedir. Medeni Kanunun 341. Maddesi nde " Çocuğun dini eğitimini belirleme 
hakkı ana ve babaya aittir" hükmü haizdir. 

Kuruluşlarımızda bakım ve korunma altında bulunan çocuklara 24 saat hizmet 
verilmekte olup, çocuklarımızın büyüklerine saygılı, Türk örf, adet, inanç ve milli 
ahlaka sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve 
Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun bireyler olarak yetiştirmek, iş^ve meslek sahibi 
kılmak, korunma karan kalktıktan sonra da takibini yaparak onları desteklemek 
başlıca görevimizdir. 

Bu konuda, ulusal basında sözü edildiği gibi Başbakanlığın veya 
Kurumumuzun yayınlamış olduğu bir genelge bulunmayıp, söz konusu hizmet 
Diyanet İşleri Başkanlığfnın 06.01.2005 tarih ve 2005 nolu Dış Genelgesi gereği 
verilmektedir. 

SORU 2 : 

İzmir'de yaşanan bu gelişmeleri engelleyecek misiniz? Yoksa "cinsel 
taciz" ve benzeri olayların önüne, psikolojik ya da pedagojik bilgi birikimine 
sahip olmayan imamlar ve vaizler sayesinde geçilebileceğini mi 
düşünmektesiniz? 

CEVAP 2: 

Yetiştirme Yurtları sadece fiziksel, duygusal ihmale ya da istismara uğramış 
çocukları değil aynı zamanda cinsel istismara uğramış çocukları da barındırmaktadır. 
Bu cinsel istismarlar aile dışı olduğu gibi aile içi (ensest) de olabilmektedir. Yasalar 
18 yaşın altındaki her bireyi çocuk kabul etmektedir. Kurumumuz bu çocukları da 
barındırmaktadır. 

Bu çocuklarla çalışan kuruluşlarımızda profesyonel meslek elemanları (sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen) bulunmaktadır. Bu meslek 
elemanları çocuklarımızın sorunları ile birincil derecede ilgilenmektedir. 

Kurumumuzun Diyanet işleri Başkanlığından bu yönde bir talebi 
bulunmamaktadır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
Jimet ÇUBUKÇU 
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163.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir İlindeki hava kirliliğini önlemeye yönelik 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6810) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman Pepe tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. / 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk tarafından yapılan açıklamaya 
göre 54 ilimizde hava kirliliği çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu illerimizde hava kirliliği 
Dünya Sağlık örgütü'nün belirlediği metreküpte 125 mikrogramın üzerindedir. En cok risk 
altında bulunan ilimiz ise İzmir'dir. 

öte yandan bakanlığınızca 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
ve 01/04/2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği 'nin 20 nci maddesinde "Hava kirlilisinin yaşandığı yerleşim 
yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide güneş, ieotermal. ısı pompalan ve benzeri 
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklan ile doealgazm ısınma amaçlı kullanımı teşvik 
edilir." Diyerek hava kirliliğinin önlenmesinde bir çözüm üretmeye çalışmaktadır. 

Bununla birlikte 10.05.2005 tarihinde kabul edilen ve 18.05.2005'te resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı 
Kullanımı KanumTnun 7. maddesinin son fıkrasında da; "Yeterli ieotermal kaynakların 
bulunduğu bölgelerdeki valilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim 
birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle ieotermal ve gfines termal kaynaklarından 
karşılamaları esastır." Hükmü yer almakta ve kanunun amacı yerli ve yenilenebilir enerjiyi 
teşvik etmek olsa da hava kirliliğinin önlenmesinde yukarıda sözünü ettiğim yönetmelikten 
çok daha bağlayıcı bir düzenleme getirmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. izmir'de hava kirliliğinin tehdit edici oranda olmasının nedenleri nelerdir? İzmir'e 
bağlı ilçelerin bu kirlilikteki etkileri nedir? 

2. Hava kirliliği açısından en çok risk altında bulunduğu müsteşarlığımızca açıklanan 
İzmir için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

3. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde İzmir'de "kirlilik ölçen 
cihazların" özellikle, Bergama ve ödemiş gibi tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu, 
sanayi üretiminin ise neredeyse hiç olmadığı, hava kirliliğinin minimum düzeyde 
olduğu bölgelerde bulundurulduğu doğru mudur? 
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4. Hava kirliliği açısmdan risk altında bulunan illerimiz hangileridir? Bu illerde hava 
kirliliğinin önlenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır? 

5. Bakanlığınızca çıkarılan ve 01.04. 2005'te yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan 
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca şimdiye kadar hangi uygulamalarda 
bulunulmuştur? Bu yönetmelik hangi makamlar aracılığıyla ne tür çalışmalarla 
uygulanmaktadır? 

6. özellikle Büyûkşehir Belediyelerimizin yönetiminde olan toplu ulaşımda kullanılan 
belediye ve özel halk otobüslerinin ciddi ölçüde egzoz gazıyla havayı kirlettiği 
gözlemlenmektedir. Bu konuda eskiyen ve egzoz gazıyla havayı ciddi ölçüde kirleten 
otobüslerin ve benzeri araçların trafikten çekilmesi için Bakanlığınızla belediyeler 
arasında her hangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01-tO^S-"^v*1"^ 7,7_/^./2005 

Konu: Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 27/06/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6810-12019/35209 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün "İzmir İlindeki 
hava kirliliğine ilişkin" 7/6810 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 
olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 

733-
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
«İZMİR İLİNDEKİ HAVA KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN" 7/6810 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- özellikle Kış aylarında birçok şehrimizde yaşanan hava kirliliğinin en önemli 
sebeplerinden birisi ısınma amacıyla konutlarda ve işyerlerinde kullanılan kalitesiz 
yakıtlardan (kükürt, kül ve nem oram yüksek, kalori değeri düşük kömürler) 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca sanayinin yoğun olduğu bölgelerde, sanayi kaynaklı kirliliğin 
katkısı da büyük olabilmektedir. 

2- 2005/6 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile il ve ilçelerin kirlilik gruplaması yapılmış 
olup, İzmir İli merkez ilçeleri ve Aliağa ilçesi I.Grup, diğer ilçeleri ise Il.grup kirli ilçeler 
sıralaması içerisinde yer almaktadır. Kirlilik grubuna göre Yönetmelikle belirlenen yakıt 
özelliklerine sahip yakıtlar kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede izmir Valiliğince il 
Mahalli Çevre Kurulu Kararı vasıtasıyla yakıt programlan hazırlanarak uygulanmakta ve 
gerekli denetimler yapılmaktadır. 

3- izmir ilinde II Sağlık Müdürlüğüne ait kükürt dioksit ve partikül madde ölçümü 
yapan 4 adet yan otomatik ölçüm cihazı bulunmaktadır. Bunlar Konak-Buca, Karşıyaka, 
Bergama ve Ödemiş ilçelerinde yer almaktadır. Ayrıca izmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığına ait 4 adet otomatik ölçüm cihazı bulunmakta olup, Konak, Bornova ve 
Karşıyaka'da bulunan ölçüm istasyonlarında kükürt dioksit ve partikül madde, Alsancak'ta 
bulunan istasyonda kükürt dioksit, partikül madde, karbon monoksit, azot oksitler ve ozon 
ölçümü yapılmaktadır. 

4- Bakanlığımızca şehirlerimizde ortaya çıkan hava kirliliğinin kontrol altına alınması 
ve azaltılması için Valiliklere Hava Kirliliği Kontrol Tedbirleri içeren Genelgeler 
gönderilmektedir. Son olarak 26 Mayıs 2005 tarih ve 2005/6 sayılı Genelgemiz gönderilerek 
illerden Genelgede belirtilen hususların uygulanması ve bu konuda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi istenmiştir. 

5- "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde 
Valiliklerin il Mahalli Çevre Kurulları kanalıyla ısınma dönemi (kış dönemi) için Yakıt 
Programlarını belirlemeleri, yönetmelikle belirlenen yakıt özelliklerine uygun yakıtların 
kullanılmasını sağlamaları ve yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uyulmasını temin 
etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede 2005/6 sayılı Bakanlığımız Hava Kirliliği Kontrolü 
Genelgesi İllere gönderilerek Yakıt Programlarının zamanında hazırlanması ve Yönetmelikte 
belirtilen hususlara riayet edilmesi istenmiştir. İllerde il Mahalli Çevre Kurulları vasıtasıyla 
kararlar alınmakta olup alman kararlar, Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Müdürlükleri, 
Kaymakamlık ve ilgili birimlerce uygulanmaktadır. 

6- Bakanlığımızca hazırlanarak 08/072005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan 
Egzoz Gazı Emisyonlanmn Kontrolüne Dair Yönetmelik"te; trafikte seyreden motorlu kara 
taşıtlanndan kaynaklanan egzoz gazlannın neden olduğu hava kirliliğinden ve tehlikelerinden, 
canlılan ve çevreyi korumak amacıyla egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak ve 
ölçümler yaparak kontrol etmek üzere gerekli usul ve esaslar belirlenmiş olup, konuya ilişkin 
trafik zabıtalan ve valiliklerce (Çevre ve Orman il Müdürlükleri) yapılacak iş ve işlemler ile 
Yönetmelikle belirlenen sınır değerlerin aşılması halinde uygulanacak cezalar da 
düzenlenmiştir 

Bu çerçevede yetki verilen birimlerce gerekli işlemler yapılmaktadır. 

- 7 3 4 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

164.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, SSK'ya ait bazı faturaların ve reçetelerin kaybolduğu 
iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOGLU'nun cevabı 
(7/6811) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

SSK ve eczaneler arasındaki sözleşme gereğince reçete ödemeleri 60 günde 
yapılmalıdır. Ancak uygulamada, ödemeler düzensiz ve gecikmelidir. Eczaneler tarafmdan 
Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne verilen reçeteler ve faturalar kaybolmakta, alacaklı olan 
eczanelerin ellerinde teslim belgesi olduğu halde kayıp faturalar bulunamamaktadır. 

1 - ödemelerin belirtilen tarihte yapılmaması, eczacıları depo borçlarım ödeyemez 
duruma getirmiştir, ödemelerdeki gecikme ve düzensizlik sorunu nasıl ve ne zaman 
çözümlenecektir? İ 

2- SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne teslim edilen fatura ve reçeteler kaybolmaktadır. 
Müdürlük tarafmdan eczacılara verilen, üzerinde evrak numarası ve teslim tarihi 
bulunan belge dikkate alınmamakta, geçersiz sayılmaktadır! Bakanlığınız bünyesinde 
bu belgeyi elinde bulunduran eczacıların şikayetlerini iletecekleri ve haklarını—-• 
arayacakları bir merkez var mıdır? 

3- SSK'ya ait depoların güvenliği, servet değerindeki kupürlerin muhafaza edildiği yer 
olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu depoların güvenliği ve denetimi nasıl 
sağlanmaktadır? 

4- Kaybolan reçetelerdeki ilaç kupürlerinin akıbeti ne olacaktır? Güvenlik önlemlerinden 
yoksun ve denetimsiz depolar, kupür ticaretinin rahatlıkla yapılabileceği yerler haline 
gelmiştir. Bu konuda alınacak önlemler neler olacaktır? Eczanelerin mağdur olmaması 
ve depoların çıkar amaçlı kullanılmaması için nasıl bir yol izlenecektir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 13.APK.0-12-00-00/300- ^^i (,3 
Konu : Yazılı Soru önergesi 14 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12022-35212 sayılı yazınız. 

îlgi yazınız ekinde alınan Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/6811 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile sözleşmeli eczaneler arasında imzalanan 2005 yılı 
Sözleşmesinin Faturalar ve ödemeler başlıklı bölümünün 3.3 maddesinde " Tip Sözleşmede 
belirtilen esaslar çerçevesinde her ayın 21'i ile takip eden ayın 20'sine kadar reçete kontrol 
birimine teslim edilen reçetelerin bedellerini takip eden aydan sonraki ayın ilk 4 iş günü 
içinde ödemeyi taahhüt eder. Bu süre içinde inceleme tamamlanamadığı takdirde Kurum 
mevzuatı doğrultusunda fatura bedellerinin % 90'ı oranında avans verilir. Reçete teslim 
tarihinden itibaren 90 gün içinde de kalan % 10'u ödenir veya mahsup işlemi yapılır." Hükmü 
yer almaktadır. 

Bu çerçevede kontrolü yapılarak muhasebe servislerine intikal eden faturaların 
bedelleri sözleşme de belirtilen süreler içinde ödenmektedir. Kontrolü yapılamayanların ise 
fatura bedellerinin % 90'ı oranında avans verilmektedir. 

Sağlık İşleri ti Müdürlüklerine teslim edilen fatura ve reçetelerin kaybolması ile ilgili; 
Türkiye genelinde sadece Eskişehir Sağlık İşleri İl Müdürlüğünden tek bir eczaneye ait fatura 
ve reçetelerin kayıp olduğu bildirilmiştir. Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda; söz 
konusu eczaneye ait 199 adet reçetenin nakil sırasında başka bir eczane paketine karışması 
nedeniyle sorun yaşandığı ancak söz konusu reçetelerin bulunarak ödeme işleminin 
tamamlandığı belirlenmiştir. Bunun haricinde başka hiçbir bölgede kayıp fatura ve reçete ile 
ilgili herhangi bir şikayet Kuruma intikal etmemiştir. 

Kurumun hak sahipleri adına reçete karşılayan sözleşmeli eczaneler, ilgili dönemlere 
ait fatura eki reçeteleri bağlı bulunduktan Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine elden, posta veya 
kargo yoluyla teslim etmektedir. Evrak kayıt servisleri tarafından fatura eki reçetelerin teslimi 
Evrak-Muhaberat İşleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Reçetelerin Sağlık İşleri il 
Müdürlüklerine elden teslimi sırasında evrak servislerinden evrağın alındığı tarih/sayıyı 
gösteren evrak kayıt fişi elden teslim eden kişiye verilir. Aynca,..evrak..toJçip...formu. 
hazırlanarak bir nüshası sözleşmeli eczaneye bir nüshası da reçete kontrol* birimine 
gönderilmektedir. Sözleşmeli eczanenin dilekçesi ekinde bulunan fatiırar ve reçeteler, Evrak 
Servisleri tarafından verilen evrak kayıt, tarih ve sıra numarası esas alınarak kontrol 
edilmektedir. ! 

Sözleşmeli eczaneler, işlemi devam eden evrakları ile ilgili şikayetlerini bağlı 
bulundukları Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine bildirmektedirler. Konuyla ilgili şikayetlerin 
Kuruma ulaşması halinde ilgili birimler aracılığı ile yapılan inceleme sonucunda çözüm için 
gerekli işlemler yapılmaktadır. 
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Kurumun satın alacağı sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura kontrol, ödeme ve 
denetim işlerinin yapılabilmesi için kurulan Sağlık İşleri İl Müdürlükleri ile Sağlık İşleri 
Müdürlüklerinden güvenlik hizmetleri ile ilgili talepler geldiğinde, söz konusu hizmetlerin 
ihale yoluyla karşılanabilmesi için yetki verilmektedir. 

Sağlık İşleri İl Müdürlüklerimizde reçete kontrol işlemlerinde ilaç kupürleri, kırmızı 
mürekkepli kalemle iptal edildiğinden çalınması halinde ikinci bir defa kamu, kurum ve 
kuruluşlarına fatura edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu güne kadar arşiv birimlerinden 
ilaç kupürü çalınması hakkında Kuruma bildirilen herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

f Murat BAŞESGİOĞLl BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

165.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, son ABD gezisinde ABD Başkanı ile yapılan 
görüşmelere ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/6812) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAYKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

+4r 
Hasım ORAL 
Denizli Milletvekili 

Amerika gezisinin süreç ve sonucunda sürekli öne çıkardığınız "Stratejik 
Ortaklık" kavramı, 1 Mart Tezkeresi öncesindeki "Stratejik Ortaklık" kavramıyla 
örtüşmekte midir? Stratejik Ortaklık tanımı, dış politikada uluslararası ortak akıl 
yerine, ABD'nin dünyayı yeniden şekillendirmek isteyen politikalarına uyumlu 
bir dış politika çizgisi izleneceği anlamına mı gelmektedir? 

BOP' un öne çıkan adımlarından olan Suriye ve İran' a karşı Sayın Bush' un 
malum tutumu tarafınızdan da desteklenmekte midir? Yada bir diğer tanımla 
Amerika Suriye ve İran'a müdahale ederse bu Stratejik Ortaklık Ülkemize savaşın 
bir parçası haline getirecek midir? 

Sayın Bush' a BOP'u desteklediğinizi bildirdiniz. BOP gibi bir işgalci projenin 
Türk halkı tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamak için bir referandum 
yapılması düşünülmekte midir? 

Bu coğrafyadaki büyük bir devletin Başbakanı olarak Sayın Bush'a sunduğunuz 
ciddi bir öneriniz oldu mu? Oldu ise bu öneriler nelerdir Ve ABD tarafından 
bunlara karşı hangi yanıtlar alınmıştır? 

Basmda ABD'nin bazı PKK'h teröristleri aramaya başladığına dair çıkan 
haberler, bu teröristlerin daha önce aranmadığı anlamına mı gelmektedir? önceki 
ziyaretinizde ifade edilen ortaklığımızın gücünün bu teröristlerin aranmasına 
yetmemesinin nedenleri nelerdir? 
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6- Son uluslararası gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs'la ilgili "Kazan Kazan 
Prensibiniz" de bir değişikliğe gidilmesi düşünülmekte midir? Bu bağlamda 
Kıbrıs konusunu Sayın Bush ile görüştünüz mü? Görüştüyseniz, ABD tarafından 
bu konuda Türkiye'nin tezlerinden geri adım anlamına gelebilecek taleplerde 
bulundu mu? 

7- ABD gezisinin gerçekleştirildiği kazasız belasız uçuşlar dilediğimiz devlet malı 
uçağımızda sadece 7-8 gazeteciye mi yer kaldı, yoksa bu geziden daha fazla 
görüntü, bilgi ve içerik detayları verebilecek medyayı uzak tutmak için mi geziye 
sınırlı sayıda gazeteci götürüldü? 

22 AĞUSTOS 2005 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.SPGY.O.O-026.21-2005/328191 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6812-12085/35320 
sayılı yazılan. 

Denizli Milletvekili Sayın V. Haşim Oral'm Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli, 
7/6812 Esas No'Iu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdul lah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

EK: Soru önergesi yanıtı 

- 7 3 8 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HAŞİM ORAL'IN 7/6812 SAYILI YAZILI gOJ#J 
ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORULAR 

1. Amerika gezisinin süreç ve sonucunda sürekli öne çıkardığınız "Stratejik Ortaklık" 
kavramı, 1 Mart Tezkeresi öncesindeki "Stratejik Ortaklık" kavramıyla örtüşmekte midir? 
Stratejik Ortaklık tanımı, dış politikada uluslararası ortak akıl yerine, ABD'nin dünyayı 
yeniden şekillendirmek isteyen politikalarına uyumlu bir dış politika izleneceği anlamına mı 
gelmektedir? 

2. BOP'un öne çıkan adımlarından olan Suriye ve İran'a karşı Sayın Bush'un malum tutumu 
tarafınızdan da desteklenmekte midir? Ya da bir diğer tanımla Amerika Suriye ve İran'a 
müdahale ederse bu Stratejik Ortaklık ülkemizi savaşın bir parçası haline getirecek midir? 

3. Sayın Bush'a BOP'u desteklediğinizi bildirdiniz. BOP gibi işgalci bir projenin Türk halkı 
tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamak için bir referandum yapılması düşünülmekte 
midir? 

4. Bu coğrafyadaki büyük bir ülkenin Başbakanı olarak Sayın Bush'a sunduğunuz ciddi bir 
öneriniz oldu mu? Oldu ise bu öneriler nelerdir ve ABD tarafından bunlara karşılık hangi 
yanıtlar alınmıştır? 

5. Basında ABD'nin bazı PKK'li teröristleri aramaya başladığına dair çıkan haberler, bu 
teröristlerin daha önce aranmadığı anlamına mı gelmektedir? Önceki ziyaretinizde ifade 
edilen ortaklığımızın gücünün bu teröristlerin aranmasına yetmemesinin nedenleri nelerdir? 

6. Son uluslararası gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs'la ilgili "Kazan Kazan Prensibiniz"de bir 
değişikliğe gidilmesi düşünülmekte midir? Bu bağlamda Kıbrıs konusunu Sayın Bush ile 
görüştünüz mü? Görüştüyseniz, ABD tarafından bu konuda Türkiye'nin tezlerinden geri adım 
anlamına gelebilecek taleplerde bulundu mu? 

7. ABD gezisinin gerçekleştirildiği kazasız belasız uçuşlar dilediğimiz devlet malı uçağımızda 
sadece 7-8 gazeteciye mi yer kaldı, yoksa bu geziden daha fazla görüntü, içerik detayları 
verebilecek medyayı uzak tutmak için mi geziye sınırlı sayıda gazeteci götürüldü? 

CEVAPLAR 

1. Türkiye ile ABD 50 yılı aşan bir süredir iki yakın müttefiktirler. İki ülke arasında köklü bir 
geçmişe, karşılıklı saygıya ve ortak değerlere dayalı, çok boyutlu ilişkiler ve işbirliği 
bulunmaktadır. Aramızdaki bu dostluk ve ortaklık güçlü bir zeminde ve karşılıklı anlayış ve 
çıkarlar temelinde sürmektedir. İkili ilişkilerimiz son on beş yılda meydana gelen uluslararası 
gelişmeler çerçevesinde karşılıklı çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda daha da çeşitlenmiş 
ve derinleşmiştir. 

Bu çerçevede, savunma ve güvenlik konularından başka, enerji, ekonomi ve ticaret, bölgesel 
işbirliği alanlarında yakın ilişkiler kurulmuştur. Türkiye ve ABD pek çok bölgesel sorun 
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karşısında ortak kaygıları paylaşmaktadırlar. Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve drta 
Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada barış, istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi yönünden 
de önem taşıyan ortaklığımız, halklarımızın ve bölge halklarının çıkarlarının ilerletilmesine 
olduğu kadar, transatlantik bağın dinamizmine de katkı sağlamaktadır. 

Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Ortaklık kavramı ilk olarak 1999 yılında ikili ilişkiler 
lugatımıza girmiştir. O döneme kadar "Güçlendirilmiş Ortaklık" olarak nitelendirilen 
ilişkilerimiz bugün, Türkiye'nin Avrasya coğrafyasında sahip olduğu anahtar konumu ve bu 
coğrafyada barış ve istikrarın sağlanmasında iki ülkenin büyük ölçüde örtüşen çıkarları 
ışığında stratejik bir nitelik kazanmıştır. 

ABD ile sözkonusu ilişkilerimiz ve işbirliğimizin örtüşen yaklaşım ve paylaşılan değerler 
temelinde ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde daha da geliştirilmesi dış politika 
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 

2. Komşularımız Suriye ve İran'la aramızda karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve ortak çıkar 
esaslarına dayanan dostluk ilişkileri bulunmaktadır. 

Çeşitli problemlerle karşı karşıya olan bölgemizde yeni sorunların ve çatışmaların ortaya 
çıkmamasını temenni eden Türkiye'nin, dış politikasına yön veren önceliği bölgesinde huzur, 
refah, istikrar ve işbirliğine katkıda bulunmaktır. 

3. Orta Doğu'da barış ve refahın hakim kılınması, demokrasi, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü ve iyi yönetişim ilkelerinin güçlendirilmesi ve serbest piyasa ekonomisinin 
işletilmesi Türkiye'nin bu bölgeye yönelik vizyonuyla örtüşen hedeflerdir. Dolayısıyla 
Türkiye, bölgede bu yönde bir dönüşümü kolaylaştıracak girişimleri yapıcı ve aynı zamanda 
gerçekçi bir yaklaşımla değerlendiregelmiştir. 

Bu çerçevede, uluslararası kamuoyunda "Geniş Orta Doğu" başlığı altında gündeme gelen 
sözkonusu girişimlere bölgenin demokratik ortağı sıfatıyla katkıda bulunan Türkiye, konunun 
ele alındığı tüm uluslararası platformlarda ve başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan 
ikili temaslarda böylesine kapsamlı bir değişim projesinin başarılı olabilmesi için nasıl 
hareket edilmesi, hangi ilkelere riayet edilmesi gerektiğini açıkça dile getirmiştir. Nitekim, 
Geniş Orta Doğu projesi yerel sahiplenmeye öncelik veren, tedricen hayata geçirilecek, 
zorlamalardan kaçınan, Filistin-îsrail ihtilafının önemini gözardı etmeyen, bölgenin ihtiyaç ve 
özelliklerine duyarlı bir girişim şeklinde, uluslararası toplumun bölge halklarının arzu ettiği 
değişimin hayata geçirilmesine yardımcı olabilecek destek programlarıyla gelişmektedir. 

Bu aşamada, G-8, OECD, AB ve sınırlı ölçüde NATO gibi uluslararası kurumlar bünyesinde 
yürütülen faaliyetler bölge ülkelerinin de desteğini almaktadır. Irak başta olmak üzere, 
bölgede halihazırda devam eden sorunları ise uluslararası toplum ve Türkiye'nin destek 
verdiği Geniş Orta Doğu girişiminin bir uzantısı olarak değerlendirmek isabetli olmayacaktır. 

4. Türkiye ve ABD, bölgesel ve uluslararası konularda, karşılıklı çıkarlarını gözeten geniş 
işbirliği içindedir. Temaslarımızda, bir yandan hassasiyet ve beklentimiz dile getirilirken, aynı 
zamanda somut işbirliği alanlarına mevcut ve olası katkılarımız da ortaya konmaktadır. 

ABD'nin, uluslararası toplum tarafından KKTC'ye uygulanan izolasyonun kaldırılmasına 
yönelik çabaları, bu bağlamda Ercan Havaalanı 'nın uluslararası uçuşlara açılabilmesi 
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amacıyla adaya bir heyet göndermesi, bir ABD Ticaret Heyeti ile ABD TemsiicileV 
Meclisi'nden Türkiye-ABD Dostluk Grubu heyetinin KKTC'yi ziyareti, aynca ABD'nin 
Türkiye'nin AB üyeliğine sağladığı destek, ülkemizin beklentilerine karşılık olarak 
gerçekleştirilen somut katkılardır. 

ISAF'ın komutasını iki kez üstlenmiş olmamız dahil, Afganistan'a yönelik yardımlarımız, 
İrak'ta NATO Eğitim Misyonuna katkılarımız, ABD ile ortak çıkar ve beklentilerimiz 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz işbirliği alanlarından sadece bazılarıdır. 

5. PKK ile mücadele bağlamındaki beklentilerimiz her vesile ve düzeyde ABD ile ele 
alınmaktadır. Sayın Başbakanımızın son ABD ziyareti sırasında da bu konu tarafımızdan 
gündeme getirilmiştir. ABD tarafı, Kuzey Irak'taki PKK varlığı konusunda Türkiye'ye 
yardımcı olmak istediğini ve bu sorunun aşılacağını en üst düzeyde dile getirmiştir. Öte 
yandan, ABD ve Irak makamlarıyla başlatılmış bulunan Üçlü Güvenlik Toplantıları 
kapsamında, PKK/KONGRA-GEL ve uzantılarının Kuzey Irak'tan tasfiyesi için alınması 
gereken önlemler görüşülmektedir. Bu çerçevede, Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde 
aranan PKK üst düzey yöneticilerinin listesi hem ABD hem de Irak makamlarına iletilmiştir. 

Diğer taraftan, Türkiye ile İrak arasında halen yürürlükte bulunan Adli Yardımlaşma 
Anlaşması hükümleri ve suçluların iadesine dair uluslararası hukuk kuralları uyarınca, 
Türkiye'ye iadesi talep olunan PKK'lı teröristlerin Irak'ta aranmaları ve yakalanmaları 
keyfiyeti belirli bir hukuki prosedürü mecbur kılmaktadır. 

6. Türkiye'nin Kıbrıs konusunun iki tarafın eşit ortaklığı temelinde adil ve kalıcı şekilde 
çözümlenmesi konusundaki tutumunda bir değişiklik sözkonusu değildir. Birleşmiş 
Milletler'de yerleşmiş temel parametreler çerçevesinde Kıbrıs sorununun ilgili taraflarca 
çözüme kavuşturulması gerektiği görüşündeyiz. Esasen, Türkiye ve KKTC bu konuda üzerine 
düşeni yapmıştır. Halen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Arınan ve uluslararası 
camia Kıbrıs Rum tarafının tutumunu gözden geçirmesini beklemektedir. Nitekim BMGS 
Yardımcısı Prendergast bu görevinden ayrılmadan önce, Haziran ayında bölgeye yaptığı 
ziyareti ertesinde, Güvenlik Konseyi'nde yapmış olduğu sunuşunda tüm dünyanın Rum 
tarafından beklentilerini açıkça ortaya koymuştur. ABD Başkanı Bush ile gerçekleştirilen 
görüşmeler sırasında bu hususlar tarafımızdan gündeme getirilmiş ve Kıbrıslı Türklere 
yönelik izolasyonun sona erdirilmesinde destek istenmiştir. ABD zaten bugüne kadar bu 
konuda bazı adımlar atmıştır. İlave adımlar konusu da değerlendirilmektedir. ABD ise 
Türkiye'den herhangi bir talepte bulunmamıştır. 

7. Sayın Başbakanımızın uçağında belirli sayıda gazeteci yer almışsa da Sayın Başbakanın 
ziyareti geniş bir medya grubu tarafından mahallinde izlenmiştir. 
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166.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TÜBİTAK Kanununda Bilim Kurulu üyelerinin 
belirlenme şekline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (7/6813) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- TBMM'de kabul edilen ve TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun üyelerini belirleme yetkisini 
çoğunlukla Hükümete veren TÜBİTAK Yasasının çıkarılması ile varılması düşünülen 
hedef nedir? 

2- TÜBİTAK Bilim Kuruluna atanacak üyelerin 8'inin Başbakan tarafından 
belirlenmesinin nedeni nedir? 

3- TÜBİTAK Yasası ile TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerinin 8 tanesinin Başbakanca 
önerilen isimlerden oluşacak olması, bilim adamı yetiştirecek bir kuruluşun 
siyasallaşması iddialarına neden olmayacak mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^J>£C 
Konu : ' ^_^ 

6%LJZ/2OOS 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcnm, 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6813-12090/35325 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-456-3/3199 
sayılı yazısı. 

c) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 26.07.2005 tarih ve 
B.02.1.TBT.0.70.00.00/26 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/6813 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

lehmet Ali $OTİ Mehmet Ali ÇftHİN 
Devlet Bakanı! ve 

EK: ilgi (c) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTİRMA KURUMU 
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere, 06100 ANKARA • Telefon: (0.312) 468 53 00 • Faks: (0.312) 427 26 72 

TÜBİTAK 

Sayı :B.02.1.TBT.0.70.00.00/26 26/07/2005 
Konu : Sn. Emin Şirin'in soru önergesi hk. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Saym Mehmet Ali ŞAHİN) 

ilgi: 07/07/2005 tarih ve B.02.0.002/4876 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ederek 
cevaplandırılmasını istediği 7/6813 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin 
Kurumumuzun cevapları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Nüket YETİŞ 
Başkan V. -^, 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 2 A . ^ _ 2 s w t f * 
SAYI 'S34L 

EK: Cevap metni n 
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TBMM'de kabul edilen ve TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun üyelerini belirleme yetkisini 
çoğunlukla Hükümete veren TÜBİTAK Yasasının çıkarılması ile varılması düşünülen hedef 
nedir? 

TBMM tarafından kabul edilerek kanunlaşan ve 7 Temmuz 2005 tarihli resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5376 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hedeflenen hususlar 
Kanun teklifinin gerekçesinde belirtilmiştir. 

Buna göre, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) temel görevi, 
ülkemizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak ve refahı arttırmak için bilimsel ve teknolojik yetkinliği geliştirmek ve harekete 
geçirmektir. Kurumun, kuruluş yılı olan 1963 yılından bu yana dünyada gerçekleşen ve 
bundan sonra gerçekleşecek olan bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan bir yapıya 
kavuşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, TÜBİTAK'ın ülkemizin, bilim ve teknolojide 
uluslararası rekabet gücünü yükseltmek için gerekli ortamların hazırlanmasına, teknolojinin 
etkin yönetimini sağlayacak yöntem ve yaklaşımların sürekli geliştirilmesine elverişli bir 
yapıya kavuşturulması ihtiyacı vardır. 

Teknoloji, mamul ve hizmet üretiminde ve pazarlamasında kullanılan üretim ve yönetim 
bilgisi ile bu bilginin üretilme, türetilme ve kullanılma ustalığıdır. Teknoloji geliştirme ve 
kullanma yetkinliği ülkelerin en önemli güç kaynaklarından biridir. Ülkemizde, bugüne kadar 
teknoloji temininde satın alma ve uyarlama yöntemi izlenmiş, geliştirme ve teknolojiyi bizzat 
üretme yetkinliği istenen düzeye ulaşamamış; var olan, aslında oldukça da güçlü olan bilimsel 
ve teknik bilgi, üretim ve kullanım ortamlarına aktarılamamıştır. Laboratuar ve prototip 
düzeyindeki bilgi ve teknolojik birikimin gerçek üretim ortamına aktarılmasındaki riskleri 
azaltacak ve yetkinlikleri arttıracak ortam ve alt yapının geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. TÜBİTAK'ın, teknoloji üretimi ve üretimi destekleyecek ortamların 
hazırlanması ve bu teknolojilerin ülke ekonomisine katkıda bulunacak ticari değerlere 
dönüşmesinin özendirilmesi ve yönlendirilmesinde daha etkin rol oynaması gerekmektedir. 
Günümüzde, bilimsel ve teknolojik etkinliklerin sonuçlarının ticari değere dönüşmesi, bilimin 
refaha katkı sağlamasındaki olmazsa olmaz koşullardan biridir. Geçmişten beri, icat ve 
keşifler, onları gerçekleştiren mucit ve kaşiflerin isminden çok daha fazla oranda onları 
insanlığın kullanımına ilk sunan ticari markalarla isimlendirilmektedir. Bilimsel ve teknolojik 
etkinliklerin sonunda sağlanacak gelirin o teknolojiyi üreten birime ve kişilere dönüşüm oranı, 
bilimsel ve teknolojik yetkinliği, dolayısı ile de ülkenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü 
yükseltmektedir. 

278 sayılı Kanun'da yer alan ve TÜBİTAK'ın faaliyet alanının "müspet bilimlerde sınırlı 
olduğu izlenimini veren hükümler, bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası gelişmelerle 
bağdaşmadığı gibi, Kurumdan beklenen verimi de olumsuz yönde etkileyebilecek niteliktedir. 
Oysa günümüzde ve gelecekte farklı ve çeşitli bilimsel disiplinlerin bir arada ve bütünleştirici 
disiplinler arası yaklaşım ve yöntemlerle birlikteliği büyük önem kazanmıştır. Başta Kuzey 
Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip ülkeler bilimsel 
ve teknolojik faaliyetlerini, doğa, mühendislik, sosyal ve beşeri bilim ayırımı yapmadan 
bütünsel yaklaşımlarla bilimi insanlık refahına katkı sağlamak için sürdürmektedir. 

19 . 9 . 2005 O : 2 
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278 sayılı TÜBİTAK Kanununda, ilk çıkarıldığı 1963 yılından bu yana, ıkı kere değişiklik 
yapılmış olmasına rağmen, özellikle idari yapıya ilişkin bazı sorunların çözümlenmesinde 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, Bilim Kurulunun, boşalan üyelikler için uye 
seçmemesi, seçememesi, karar yeter sayısını sağlayamaması veya seçilenlerin Başbakan 
tarafından onaylanmaması gibi hallerde ne yapılacağı belirtilmemektedir. Ayrıca, Kurum 
Başkanının seçilememesi veya herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde Başkanın 
yerine kimin vekâlet edeceği de Kanunda düzenlenmemiştir. Bu durum Kurum tüzel 
kişiliğinin temsili konusunda önemli sorunların doğmasına yol açmaktadır. 

Öte yandan, ülke milli gelirinden araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan payın ciddi 
Ölçüde arttırılması, kurulduğu 1963 yılından bu yana bilimsel araştırma ve geliştirme 
projelerinin değerlendirilmesinde, fonlanmasmda ve uygulanmasında azımsanmayacak bir 
deneyim sahibi olan TÜBİTAK'a yeni ve daha geniş boyutlu sorumluluklar yüklemiştir. Bu 
bağlamda, projelerin değerlendirilmesi ve projelere tahsis edilen fonların kullandırılmasında 
TÜBİTAK'ın uyguladığı yöntemlerin gözden geçirilmesi ve yeniden belirlenmesi gerekmiştir. 
Ayrıca, bilgi ve teknolojinin üretildiği ortamlardan kullanıldığı ortamlara aktarılmasını 
sağlayacak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek çeşitli ve etkin mekanizmaların 
kullanımına imkan verecek bir ortam oluşturmak için hukuki altyapıya ihtiyaç vardır. 

Soru 2 
TÜBİTAK Bilim Kuruluna atanacak üyelerin 8'inin Başbakan tarafından belirlenmesinin 
nedeni nedir? 

Cevap 
Bütün gelişmiş ülkelerde, bilimsel araştırma ve Ar-Ge çabalarına mali ve politika desteği 
sağlayan kuruluşlar, demokratik yönetimlerce ve toplumun ilgili kesimlerinin katılımıyla 
belirlenmektedir. Yürütme erkinin bilim ve teknoloji kuruluşlarının işleyişi, idaresi ve 
kaynakları konusunda önemli rolleri bulunmaktadır. 

Bu konuda örnek çok fazladır. Bazıları şöyle sıralanabilir: 

ABD'nin en önemli bilim ve teknoloji kuruluşu olan Ulusal Bilim Vakfı'nm (National 
Science Foundation-NSF) idare heyeti olan Ulusal Bilim Kurulu'nun tüm üyelerini ABD 
Başkanı atamaktadır. Vakıf başkanı 6 yıl için seçilmekte ve görev süresi dolmadan ABD 
Başkanı tarafından görevden alınabilmektedir. ABD'nin diğer bir bilim kuruluşu olan Bilim 
ve Teknoloji Politikaları Ofisi'nin (OSTP) başkanı ve yardımcıları da ABD Başkanı 
tarafından atanmaktadır. 

Avrupa BirliğTnde Komisyon'un bilim ve teknoloji politikalarını belirleyen kurum olan 
Birleşik Araştırma Merkezi (Joint Research Centre-JRC) yönetim kurulu üyeleri devletler 
tarafından gösterilen adaylar arasından Avrupa Komisyonu tarafından atanmaktadır. Yönetim 
Kurulu Başkanı ise üyeler tarafından seçilmektedir. 

İsveç'te İsveç Araştırma Konseyi'nin 8 üyesi bilim camiası tarafından seçilmektedir. 
Hükümet de Konsey'in başkanını, Konsey Genel Müdürü'nü ve 3 üyeyi atamaktadır. 

İngiltere'de 16 bağımsız üyeden oluşan Bilim ve Teknoloji Konseyi'ne bilim ve teknolojiden 
sorumlu bakan başkanlık etmektedir. Bilim ve Teknoloji Ofisi (Office of Science and 
Technology-OST) bir kamu kuruluşu olup, doğrudan Başbakan tarafından atanan Baş 
Bilimsel Danışman tarafından yönetilmektedir. 
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Hollanda'da Bilim ve Teknoloji Politika Danışma Kurulu (AWT) 12 üyeden oluşmaktadır. 
Bu üyeler Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın önerileri 
doğrultusunda atanmaktadır. Her bakanlık 6 üye önerebilmektedir. 

İspanya'daki Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi bağımsız bir örgüt olmasına rağmen, 
başkanı Hükümet tarafından atanmaktadır. Yönetim konseyine başkanlık yapan bir hükümet 
yetkilisidir, yardımcılığını ise Konsey başkanı yapmaktadır. Yönetim konseyi 10 bakan, 
çeşitli kuruluşlardan temsilciler ve Konsey başkanının önereceği 8 bilim insanından 
oluşmaktadır. 

Japonya'da Bilim Konseyi'ne Başbakan başkanlık yapmaktadır ve Konseyin 210 üyesi 
vardır. Bilim ve Teknoloji Politikaları Konseyi'ne de Başbakan başkanlık etmektedir. 
Konseyin çeşitli bakanlar ve bilim insanları arasından seçilen 14 üyesi vardır. 

Görüldüğü gibi, bilim alanında en üst sıralarda olan ve demokrasi ile yönetilen tüm bu 
ülkelerde bilim politikasını belirleyen ve bilime destek veren TÜBİTAK benzeri kuruluşların 
yönetiminde, hem yönetimlerin hem de araştırma yapanların katkıları bulunmaktadır. 

Kanunun getirmeye çalıştığı da zaten bu dengedir. Ülkemizin kalkınması ve güçlenmesi için 
buna ihtiyacı vardır. 

Soru 3 
TÜBİTAK yasası ile TÜBİTAK Bilim kurulu üyelerinin 8 tanesinin Başbakanca önerilen 
isimlerden oluşacak olması, bilim adamı yetiştirecek bir kuruluşun siyasallaşması iddialarına 
neden olmayacak mıdır? 

Cevap 
TÜBİTAK Bilim Kuruluna Başbakan tarafından atanacak üyelerin taşıması gereken nitelikler 
yasanın 4 üncü maddesinde belirlenmiştir. Yasada Bilim Kurulu Başkan hariç ondört üyeden 
oluşmaktadır. Bu üyelerden onunun akademik çevrelerden yine Başbakan, Bilim Kurulu ve 
Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Diğer dördü ise 
lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az on yıl 
deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış 
kişiler arasından seçilecektir. TOBB tarafından seçilmesi öngörülen iki üye bu nitelikteki 
kişiler arasından seçilecektir. Başbakan da ancak belli şartları taşıyan kişiler arasından üye 
atayabilecektir. Bir önceki soruya verilen cevapta da belirtildiği üzere, bütün gelişmiş 
ülkelerde, bilimsel araştırma ve Ar-Ge çabalarına mali ve politika desteği sağlayan kuruluşlar, 
demokratik yönetimlerce ve toplumun ilgili kesimlerinin katılımıyla belirlenmektedir. 
Yürütme erkinin bilim ve teknoloji kuruluşlarının işleyişi, idaresi ve kaynaklan konusunda 
önemli rolleri bulunmaktadır. Bu durumu siyasallaşma olarak nitelendirmek hem siyaset 
kurumuna hem de TÜBİTAK'a yapılmış bir haksızlık olacaktır. 

- 7 4 6 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

167.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı 
(7/6814) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. H/.Ok.aoo«5 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Kamuda (B) Gurubu kadrolara personel temini amacıyla 2005 yılında 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-B) yapılmamasının nedeni nedir? 

2. 1999 yılında yapılan Devlet Memurları Sınavına (DMS) Ortaokul 

mezunları girerken 2004 yılında yapılan KPSS sınavına Ortaokul 

mezunlarının alınmamasının sebebi nedir? 

3. Ortaokul mezunlannın Devlet memuru olma hakkı 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile teminat altına alınmasına rağmen, Ortaokul 

mezunlannın Kamu Personel Seçme Sınavına alınmaması anılan kanuna 

aykınlık teşkil etmez mi? 

4. 2004 yılında yapılan Devlet İşçi Sınavına (DlS) Ortaokul mezunlannın 

alınmamasının hukuki dayanağı nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ S / 6 3 
Konu: 

0 : 2 

/£j.$ht 005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nm, 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6814-12093/35330 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-456-4/3200 
sayılı yazısı. 

c) Devlet Personel Başkanlığının 15.07.2005 tarih ve B.02.1.DPB.0.17/03-
0040/12654 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasmı istediği, 7/6814 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

r̂ 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (ç) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.17/ 03-0040 ^(o^ k /S7J/2005 
Konu : Soru önergesine cevap 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 07/07/2005 tarihli ve B.02.0.002/4877 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği, 7/6814 Esas No'lu yazılı soru önergesinde yer alan sorular, ilgili kurum olması 
sebebiyle Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle 
cevaplandırılarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: /g.).2&oÇ 
SAY.: 5 / 6 3 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SN. DURSUN AKDEMİR'İN, SN. BAŞBAKANIMIZA TEVCİH 
ETTİĞİ VE SN. BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA BAKANLIĞINIZ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 7/6814 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZDIR. 

SORU 1- Kamuda (B) grubu kadrolara personel temini amacıyla 2005 yılında Kamu Personel 
Seçme Sınavı (KPSS-B) yapılmamasının nedeni nedir? 

SORU 2- 1999 yılında yapılan Devlet Memurları Sınavına (DMS) ortaokul mezunları girerken 
2004 yılında yapılan KPSS sınavına ortaokul mezunlarının alınmamasının sebebi nedir? 

SORU 3- Ortaokul mezunlarının Devlet Memuru olma hakkı 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile teminat altına alınmasına rağmen, ortaokul mezunlarının Kamu Personel Seçme 
Sınavına alınmaması anılan kanuna aykırılık teşkil etmez mi? 

CEVAP 1, 2 , 3 - Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel 
ihtiyaçlarının karşılanması esnasında, liyakatin esas alınması, torpil ve kayırmacılığın sona 
erdirilmesi amacıyla İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak 
Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği 30/01/1986 tarih ve 
19004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğe 02/02/1999 
tarih ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ek-1'inci madde eklenmiş, müteakiben de bu 
madde, 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek yürürlüğe 
girmiştir. 

Bu Yönetmelik hükmü gereğince, Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) 17/10/1999 tarihinde 
(deprem nedeniyle bu sınava giremeyenler için 12/12/1999 tarihinde) Devlet Personel 
Başkanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına yaptınlmtş ve bu Sınav sonuçlarına 
göre 5 merkezi yerleştirme işlemi Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. Bu sınava 
ortaokul mezunları da alınmış ve yerleştirme işlemlerine başvurmuşlardır. 

Diğer taraftan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş olup, bu Yönetmelikle Kamu Personel Seçme Sınavını yapma ve yerleştirme işlemleri 
ÖSYM'ye verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi hükmüne göre; 
1999 yılında Devlet memurları için yapılmış olan merkezi sınavlarda 70 ve daha yukarı puan 
alarak başarılı olan adayların hakları, (B) grubu kadrolara yapılacak yerleştirmeler için 
03/05/2004 tarihine kadar uzatılmış ve adayların yeni bir sınava girmeksizin yerleştirme 
işlemlerine başvurmalarına imkan sağlanmıştır. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci 
fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak 
Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, bu sınava ilişkin 
usul ve esasların genel bir Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş olup, bu hükme dayanılarak 
yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde, "KPSS'nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve 
samanı, sınavın duyurulması, KPSS'de yer alacak konular ile testler ve bunların 
ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, 
adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına 
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çağnda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin 
esaslar, DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir." hükmü yer almıştır. 

Söz konusu sınavlar, Devlet memurluğuna girmede tek başına bir hak teşkil etmeyip, 
memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi 
amacıyla açılan yarışma sınavları olup, bu sınavlara giren adayların istihdamı kamu kurum ve 
kuruluşlarının hizmet ihtiyaçları, bütçe imkânları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum 
dikkate alınarak ilan edilmiş kadro ve pozisyonlarla sınırlı bulunmaktadır. 

Mezkur mevzuat hükümleri çerçevesinde, son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve bütçe 
kanunlarıyla getirilen sınırlamalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel politikasında daha 
nitelikli personel çalıştırılması yönündeki değişim de göz önünde bulundurularak, 10-11 
Temmuz 2004 tarihlerinde Ortaöğretim (lise ve dengi), Önlisans (iki yıllık meslek yüksek 
okulları) ve Lisans (dört ve daha fazla süreli yükseköğrenim) düzeyinde adayların 
başvurabileceği 2004-KPSS gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, 2005 Kamu Personel Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde, 2004-KPSS'ye 
giren adaylardan yerleşenler hariç olmak üzere, Ortaöğretim mezunu 1.044.108, Önlisans 
mezunu 235.055 ve Lisans mezunu ise 367.712 aday bulunmaktadır. Bu kadar fazla sayıda 
bekleyen aday bulunmasına rağmen kamudaki personel istihdamının sınırlılığı karşısında, 2005 
Yılında yeni bir KPSS yapılması gereği duyulmamıştır. 

SORU 4- 2004 Yılında yapılan Devlet İşçi Sınavına (DİS) ortaokul mezunlarının alınmamasının 
hukuki dayanağı nedir? 

CEVAP 4- KPSS'ye katılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdamına 
ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiğinden, bu soru Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda cevaplandırılmıştır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar 
Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin, sınava alınacak işçilerde aranacak şartlara ilişkin 
11'inci maddesinin (c) fıkrasında; "Sınava girecekler için en az ortaöğretim kurumlarından 
mezun olmak" şeklinde yapılan düzenlenmeye istinaden; 10-11/07/2004 tarihinde yapılan 
KPSS'ye girecekler için öğrenim durumu itibarıyla üç düzey belirlenmiştir: 

- Yüksek öğretimde lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan adaylar, 
- İki yıllık meslek yüksek okullarından mezun olan adaylar, 
- Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olan adaylar. 

Adaylar mezuniyet durumlarına göre kendi düzeylerinde sınava girerler, kendi 
düzeylerinin altında veya üstündeki düzeylerde sınava giremezler. Yazılı sınav konulan ve 
soruları, adayın öğrenim düzeyi göz önünde bulundurularak seçilir. 

Eğitim düzeyleri itibarıyla (okur-yazar, ilkokul ve ortaokul mezunları) KPSS'ye 
giremeyenlerden kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilecekler için, Türkiye İş Kurumu 
tarafından talepte aranılan koşulları taşıyanlardan oluşturulan listeler mülakat sınavının 
yapılacağı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir. Oluşturulan listeler esas alınmak suretiyle 
talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekimi yapılır. Kura sonrası 
kamu kurum ve kuruluşlarınca mülakatla ataması yapılacaklar belirlenir. 
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168.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, Kars 
iliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6815, 7/6816) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M r 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye ;gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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14.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

JZ r 

Kemal DEMIREL < 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0. APK.0.21.00.00.17/ (16/ .../.../2005 
Konu : Bursa Milletvekili ~ _ _„ , „ „ 

Kemal DEMİREL'in 2 7 TEMMUZ 200Ü 
Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27/06/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazınız. 

İlgi yazımz ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars ili yatırımları 
hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/6815 ve7/68J6 Esas sayılı yazılı soru 
önergelerine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
- Dosya 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 

T.B.M.M. 7/6815 VE 7/6816 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

(7/6815) 

1- Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yıllan 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

(7/6816) 

1- Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerine ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 2003, 2004 ve 2005 yıllannda, Kars ili 
dahilinde, sektörler itibariyle projelendirdikleri çeşitli yatınm faaliyetlerine ilişkin, ödenek ve 
gerçekleşme durumları; 

-Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 
-Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 
-Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
-Karayolları Genel Müdürlüğü, 
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
-İller Bankası Genel Müdürlüğü, 

hizmetlerine ait bilgiler, sorulara cevap teşkil edecek şekilde tablolar ^ihde^düzenlenerek ekte 
sunulmuştur. 
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YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KARS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖD 

PROJENİN ADI 

Merkez Dev.Hast. 

Kağızman Dev.Hast. 

Akkaya Hük.Kon. 

C.Evi Genel Onarımı 
Bay.lsk.Müd.luğü 
Hiz.Bin.Ona. 
Bay.lsk Müd.lüğü 
Hiz.Bin.Ona. 

Meteo.Hiz.Bin.ve Loj.On. 
Mit Böl Dai.Bşk İve 
2.Hiz.Bin.Onalşi 
Arpaçay Koçköy 
J.Krk.Bin.Tes. 

Digor Kapalı C.Evi Ona. 
Tapu Sicil 
Müd.Hiz.Bin.Ona. 

BAŞL. 
VE 

BİT.TAR. 

1991-2004 

1998-2004 

1999-2004 

2003-2003 

2003-2003 

2004-2004 

2004-2004 

2001-2006 

2005-2006 

2005-2005 

2005-2005 

PROJE 
BEDELİ 

16.100 

1.600 

2.200 

25 

25 

20 

39 

500 

650 

3 

25 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

3.500 

334 

1 

25 

25 

. 

. 

. 

. 

. 

HARCAMASİ 

3.500 

334 

23 

25 

. 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

2.932 
150 

(D (500) 

351 

. 

20 

39 

500 

HARCAMASI 

2.619 

150 

350 

20 

27 

500 

2005 YIL 
ÖDENEĞİ 

2890 
(2) (1500) 

1.108 

626 

. 

. 

. 

. 

_ 

289 

3 

25 

IAR 

NOT: (1) Parantez içindeki rakam 3418 sayılı Kanun Gelirlerinden karşılanmıştır. 
(2) Parantez içindeki rakam Hastane Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanmıştır. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KARS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT 

PROJENİN ADI 

Bakanlığımız Bütçesinde Yer Alan 
Mahalli İdarelere Yapılacak 
Yardımlar ödeneğinden 24 
Belediye için proje karşılığı 

£fe 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

145.000YTL 

4^2-^ 

HARCAMASİ 

Tamamı 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

333.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

Ö 

330. 



AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
.KARS....İLİNE YAPIUN VE YAPIMI PUNLANAN YATIRIMURA AİT Ö 

o 
z e </> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

KA
RS

 
• 

PROJENİN ADI 

KNT/EYY 

KNT/EYY 

KNT/EYY 

KNT/İHALEÜ 

KNT/İHALEÜ 

KNT/İHALELİ 

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ 
11 KNT 97-03 
77 KNT 01-04 
9 KNT 97-05 
18 KNT 01-04 
40 KNT 01,05 
228 KNT 04-05 
9 KNT 97-06 
53 KNT 01-05 
2 KNT 04-05 
226 KNT 04-06 

p 
97-03 

PROJE BEDELİ 

1.341.900 

5.405.830 

6.349.470 

13.097.200 

246.159 
^ 

246.159 

2003 YIU 

ÖDENEĞİ 

450.501 

450.501 

87.088 

HARCAMASI 

380.801 

380.801 

87.088 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

1208.211 

1208.211 

_ 

HARCAMASI 

1041.962 

1041.962 

_ 

200 

ÖDENEĞİ 

927.802 

927.802 

-

GENEL^9Ş&Vlyİ 13.343.359 537.589 467.889 1.208.211 1.041.962 927.80 



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜN 
KARS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR 

PROJENİN ADI 

Yatırım programı kapsamında 9 
adet birim (Mahalle/Köy) için 

Yatırım programı kapsamında 10 
adet birim (Mahalle /Köy) için 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHİ 

Belirtilen 
süre 
içerisinde 
tamamlanm 
ayan proje 
bulunmama 
ktadır. 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

n 
306.360.YTL 

-

HARCAMAS 

Tamamı 

-

O Genel Bütçeden 24.960 YTL, Cari Bütçeden de 281.400 YTL gönderilmiştir. 

(**) Genel B&j|d%n 30.906 YTL; Cari Bütçeden de 283.243 YTL gönderilmiştir. 



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
2005 YILINDA KARS İLİ İÇİN YAPIMI PLANLANAN YATIRIM 

S.NO 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

SEKTÖREL BAZDA 
YAPIMI PLANLANAN 
PROJELERİNİN ADI 

Kadastro Projesi 

TRUP Projesi 

J&Sİ^•'•'""«- ' 

İŞ İÇİN AYRILAN YIL İÇİ 
ÖDENEĞİ 

17.524.-YTL 

2.335.578.-YTL 

GÖNDERİLEN VEYA 
KULLANILAN ÖDENEK 
MİKTARI 

2.460.-YTL 

BAKİYE ÖD 
MİKTARI 

15.064.-YT 

2.335.578.-



J6-KARS İÜ 
2003 YİLİ YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ : 
PROJE SAHİBİ: 

PROJE NO 

1997E040340 

1996E040MO 

KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE ADI 
YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 
DEVLET YOLLARI 
(Ka&ızman-Tuzluca)Ayr.-Ağn (OAP) 

KARA NOKTA PROJELERİ 
(Suıuz-Setim) (965-03) D.YAyr. Kar» 
Kan (060-05) O.YAyr. Akyaka 
(Salim-Sankamıt) (36-55) il YAyr. (Kars-Enurum) il Sının 

fl&K •'*•..,•••' 

Karakteristik 
Uzunluk 
İKml 

T9 

STD. 

2A 

2+400 
1*250 
1+500 

IŞIN 
BAŞ-8İTİŞ 

TARİHİ 

1997 2005 

2003 • 2003 
2003 2003 
2003 • 2003 

PROJE 
BEDELİ 
TOPLAMI 

8115 

24 
70 
70 

8279 

2002 SONU 
HARCAMA 
TOPLAMI KR 

6162 

-

6162 



KARS 
2004 YHJ YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
PROJE SAHİBİ KARAYOLLARI GENEL MUOÜRLÛGÛ 
PROJE 
NO 

PROJE 
ADI SUndard-Km 

BAŞ-BİT 
YIU 

PROJE 
TUTARI 
TOPLAM 

200} SONU 
TAHMİNİ HARCAMA 

TOPLAM 
K 

PEVtET YOLLARI 
fcVHOnmua Yollar 

1M7E040340 (Kagızman-Tuzlucj)Ayr.-A$rı (OAP) 

1SME040M0 KARA NOKTA PROJELERİ 
KARS (OOO-OS) OYA • AKYAKA 
(Hamzamln gaçlt» otomatik bariysr yapdnusı) (K-12-t) 
(SELİM • SARIKAMISKM-SS) İYA • (KARS - ERZURUM) İL SN.(HORASAN YOLU) 
(Hamzamln gaçllta otomat* bariyar yapılması) (K-12-10) 
(ARDAHAN-KARS) İL SN. - (GOLE - AKYAKA) (0*0-05) OYA 
Otokofkuhık yap4iM»ı-7G0 mt (K-12-13) 
(ERZURUM-KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (MS-04) DYA 
Otokofkukık yapdmaaı-IMO mt (K-12-14) 
(KARS-KAGIZMAN)(MS-0V04)DYA - KAĞIZMAN («M-02) DYA (KARAKURT) 
PAZARY0LU(2S-I2)İYA • (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 21) DYA 
(KARS-SELİM)(»S7-01 / KS-0J)0YA - (HORASANTUZLUCAK080-02 / 0JJDYA 
Otokoricuk* yapriması-3020 mt (K-12-1C) 

2M1E0401U ROPRfl ONARIR 
Kara-Kankurt Davtat Yolumla 
SELİM KOpruaO 

1*500 

14*000 
10*000 
»*M0 
42*000 

42.6-43,7 
«0-61*000 
40,0-41 

2003-2004 

2001-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 



KARS 
2 0 M Y I U YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ 
PROJE SAHİBİ 
PROJE 
NO 

KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE 
AOi Standardım 

BAS-SİT 
YILI 

PROJE 
TUTARI 
TOPLAM 

2004 SONU 
TAHMİNİ HARCAMA 

TOPLAM «5 
KRED 

Y « . YAff» VE 0M*RIH ÇALIŞMALARI 
PeVtfTYOUAlM 

1M7E040M0 (K*tuaun-Tuzkıcı)Ayr.-A4n (OAP). 
PmeTYOÇLAR) 
YEMİ İSLER 

20UE040WO Kare-SaHm-HoraMn 
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İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KARS İL İNDE: YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATİRİMLARA AİT ÖDENEKLER 

PROJENİN ADI 

HARİTA SEKTÖRÜ 

ARPAÇAY 

KOÇKÛY 

KAĞIZMAN 

AKYAKA 

DAĞPINAR 

İÇMESUYU SEKTÖRÜ 

KAĞIZMAN 

SARIKAMIŞ 

SUSUZ 

KANALİZASYON SEKTÖRÜ 

KAĞIZMAN , - ' " 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHİ 

2002-2003 

2002-2003 

2004-2005 

1MS-2005 

1899-2005 

1998-2004 

^2301-2005 

PROJE BEDELİ 

148 (Milyar TL) 

97 (Miyar TL) 

239 (Miyar TL) 

23360.000 

23 000 0 * 

3.000.000 

12.908 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

B1(M»yarTL) 

58 (Miyar TL] 

-

1800.000 

8.800.000 

1.430.000 

1.000 

HARCAMASI 

81 (Miyar TL) 

58 (Milyar TL) 

-

2.149.000 

5.180.000 

392.000 

2.410 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

143 (Miyar TL) 

700.000 

4.800.000 

GLOBAL 
(14.000 000) 

1.200 

HARCAMASI 

143 (Milyar TL) 

834.000 

4 197.000 

120 081 

3.955 

2008 YİLİ 

ÖDENEĞİ 

98 000 (YTL.) 

1.500 000 

3.500 000 

0 

2800 

HARCAMASI 

-

96.000 (YTL.) 

• 

448.476 

396 327 

0 

263 

B 
K 

HA 
TO 
Ö 
(2 

144 

105 

(39 

2 

1 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KARS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLE 

PROJENİN ADI 

Kars-Selim-Horasan 

Selim-Göle 

BAŞ-BIT 
TARİHİ 

2005-2007 

2005-2006 

PROJE BEDELİ 

46.000,00 

4.000,00 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ HARCAMASI ÖDEN 

4 

Horasan -Karakurt 
Kars D.Y.Ayr.Akyaka Hemzemin geçitte Ortomatik 
Barryer Yapımı 
(Selim-Sarıkamış) İ.Y.Ayr.(Kars-Erzurum) İl 
Sın.Horasan 

Sankamış-Kars-Ardahan Devlet Yolunda 
PASACAYIRI Köprü Yapımı 

TOPLAM 

2005-2005 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2007 

795,00 

80,00 

80,00 

560,00 

51.515,00 

, 

7 

^ 

1.5 

BÖLGE İHALELİ İŞLER 
Sarıkamış-Selim Böl Yol.Temel Mıcır Tem.ve 
Nakli 
Sarıkamış-Selim Böl Yol.Temel Mıcır Tem.ve 
Nakli 
Sankamış-Kara Yolu YOLGEÇMEZ DDY.Ü£T .; 
Geçit Köprü Yapım isi * • v-

Göle-Selim il Yolu Yol yapım işi ;•?/'• 
_ KÛO: ' • • . , . 
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169.-Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'in, 2004-2005 futbol sezonunda spor kulüplerinin 
gelirlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/6819) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından yaZilı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 13.06.05 

ErçgrftakVARBAY / / ^ - ~ 
Ankara Milletvekili 

1. 2004-2005 futbol sezonunda Spor Toto teşkilatınca Spor Toto gelirlerinden 
dağıtılan toplam para ne kadardır? Bu paralar spor kulüplerine ayrı ayrı ne kadar 
dağıtıl mıştır? Süper lig takımları arasında farklı ödemeler var ise bu farklılık 
hangi kanuni dayanağa dayanmaktadır? 

2. 2004-2005 futbol sezonunda Spor Toto teşkilatınca İddia gelirlerinden dağıtılan 
toplam para ne kadardır? Bu paralar spor kulüplerine ayrı ayrı ne kadar dağıtıl 
mıştır? Süper lig takımları arasında farklı ödemeler var ise bu farlılık hangi kanuni 
dayanağa dayanmaktadır? 

3. Süper ligde oynayan takımların yasal giderler düşüldükten sonra elde ettikleri 
toplam maç hasılatları 2004-2005 sezonunda kaçar liradır? 

4. 2004-2005 futbol sezonunda futbol yayın gelirlerinden elde edilen toplam gelir ne 
kadardır? Bu gelirin dağılımı şekli nedir? Süper ligdeki hangkakım sezon boyunca •• 
ne kadar para almıştır? 

- 7 6 6 -
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ Cf)S^ 
Konu : 

/Lyh /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlcnın, 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12080 sayılı yazısı. 

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü)'nün 
11.07.2005 tarih ve Ar-Ge/229-4357 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY'ın, Bakanhğıma tevcih ettiği, 
7/6819 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet A1İİŞAHİN 
Devlet Baklanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi b yazı ve eki 

- 7 6 7 -
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T.C. 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ 

Şube :Ar-ge/21Ç4 
Dosya No: A i r n 
Konu : Soru Önergesi 4 , 5 5 7 1̂ /07/2005 

DEVLET BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(SAYIN MEHMET ALÎ ŞAHİNİN MAKAMI) 

İLGİ : 29.06.2005 tarih ve B.02.0.002 / 4757 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY'ın 7/6819 esas nolu yazılı soru 
önergesine istinaden ; ilgide kayıtlı yazı ile istenilen ve önergeye verilecek cevaba esas 
olmak üzere Teşkilatımız tarafından hazırlanan cevaplar yazımız ekinde sunulmuştur. 

Soru önergesinde yer alan 3 ve 4. soruların cevaplan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü 
ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki koordine sonucu elde edilmiş olup , Federasyon 
tarafından gönderilen dokümanlar da yazımız ekindedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bekir Yunus UÇAR 
Teşkilat Müdür V. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: Yl>'\. 2**><i' 
SAY. : ^ ^ 

- 7 6 8 -
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1 - 2004 - 2005 futbol sezonunda Teşkilatımız tarafından gelirlerimizin 62.264.350.43 .-
YTL tutarındaki kısmı futbol kulüplerimize takım isim hakkı payı olarak dağıtılmıştır. 2004 -
2005 futbol sezonunda kulüplerimize ödenen isim hakkı paylarını gösterir ayrıntılı liste 
yazımız ekindedir. 

Spor Oyunları gelirlerinden futbol kulüplerimize yapılan isim hakkı ödemeleri 
09.05.1959 tarih ve 10201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7258 sayılı 
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak 
çıkarılan 30.09.1987 tarih ve 19590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Haklan Yönetmeliği ile 06.01.1999 tarih ve 23575 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Futbolda Müşterek Bahis Oyunları 
Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılmaktadır. 

İsim hakkı ödemeleri ; takımların isimlerinin Spor Toto oyunlarında kullanılması 
nedeniyle yapılmaktadır. Süper Lig takımlarının tamamının her hafta oyun listesinde yer 
almasına ve isim hakkı payı almasına rağmen bazı takımlar lig maçlarının dışında oynadıkları 
kupa , turnuva maçları için de oyun listesinde diğer takımlardan fazla yer aldıklarından bu 
takımlara ödenen isim hakkı payı daha fazla olmaktadır. 

2 - 2004 - 2005 futbol sezonunda Teşkilatımız tarafından oynatılan İddaa oyunundan 
sağlanan gelirlerimizin 48.538.480.17.- YTL tutarındaki kısmı futbol kulüplerimize takım 
isim hakkı payı olarak dağıtılmıştır. 2004 - 2005 futbol sezonunda İddaa oyunundan 
kulüplerimize ödenen isim hakkı paylarını gösterir ayrıntılı liste yazımız ekindedir. 

tddaa oyunu da Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından oynatılan bir oyun olması 
sebebiyle takımların isim hakkı payları 1. soruya verilen cevabımızda anılan yönetmelikler 
doğrultusunda ödenmektedir. 

3 - Süper Lig'de oynayan takımların 2004 - 2005 sezonunda elde ettikleri net maç 
hasılatları; 

FENERBAHÇESPOR 
GALATASARAYSPOR 
TRABZONSPOR 
BEŞÎKTAŞSPOR 
AKÇAABATSEBATSPOR 
SAMSUNSPOR 
SAKARYASPOR 
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR 
MALATYASPOR 
KONYASPOR 
KAYSERİSPOR 
İSTANBULSPOR A.Ş 
GENÇLERBİRLÎĞİSPOR 
B.B.ANKARASPOR 
ÇAYKUR RtZE SPOR 
DENİZLİSPOR 
DİYARBAKIRSPOR 
GAZİANTEPSPOR 

3.444.753.65 YTL 
2.184.026.63 YTL 
1.161.778.92 YTL 

161.419.83 YTL 
89.267.59 YTL 

231.718.76 YTL 
601.292.89 YTL 
396.179.62 YTL 
268.575.22 YTL 
416.453.69 YTL 
514.060.98 YTL 
598.763.53 YTL 
350.953.85 YTL 
519.154.34 YTL 
136.262.55 YTL 
383.367.87 YTL 
255.754.32 YTL 
184.244.72 YTL 

şeklindedir. 
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4 _ 2004 - 2005 futbol sezonunda futbol yayın gelirlerinden elde edilen toplam gelir 
131.871.499.93.- YTL'dir. 

2004 - 2005 sezonu yayın sözleşmesi ile belirlenen yayın bedelinin % 50'si Şampiyon olan 
kulüplere (% 26,5 oranında Beşiktaş, % 26,5 oranında Fenerbahçe , % 26,5 oranında 
Galatasaray ve % 20,5 oranında Trabzonspor) kalan % 50 ise diğer 14 kulübe ( % 50 eşit + % 
15 lige katılım + %35 puan esası'na göre) dağıtılır. Ayrıca ; 18 kulübün hak edişinden % 3 
oranında kesinti yapılarak , bu meblağ 2. ve 3. Lig kulüplerine dağıtılır. 

2004 - 2005 sezonunda Süper Lig kulüplerinin yayın geliri dağılımı; 

FENERBAHÇESPOR 
GALATASARAYSPOR 
BEŞİKTAŞSPOR 
TRABZONSPOR 
AKÇAABATSEBATSPOR 
B.B.ANKARASPOR 
ÇAYKUR RİZE SPOR 
DENÎZLİSPOR 
DİYARBAKIRSPOR 
GAZİANTEPSPOR 
GENÇLERBİRLİĞİSPOR 
ÎSTANBULSPOR A.Ş 
KAYSERÎSPOR 
KONYASPOR 
MALATYASPOR 
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR 
SAKARYASPOR 
SAMSUNSPOR 

17.472.973 
17.472.973 
17.472.973 
13.516.828 
3.253.579 
4.434.460 
4.646.612 
5.089,064 
4.218,418 
5.112.829 
6.068.595 
4.628.464 
3.841.643 
4.590.009, 
4.646.612, 
5.941.994, 
4.180.827, 
5.282.637. 

75 YTL 
75 YTL 
75 YTL 
.74 YTL 
27 YTL 
.04 YTL 
.42 YTL 
63 YTL 
92 YTL 
.15 YTL 
07 YTL 
,96 YTL 
20 YTL 
64 YTL 
42 YTL 
98 YTL 
76 YTL 
48 YTL 

TOPLAM 131.871.499.93 YTL'dir. 
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2004 -2005 SEZONU İSİM HAKKI PAYLARI (YTL ) 

1 
2 
3 
4 
S 
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 
41 
42 
43 

AKÇAABAT SEBATSPOR 
BEŞİKTAŞ A.S. 
BUYUKŞEHIR BLD. ANKARA 
ÇAYKUR RİZESPOR 
DENİZLİSPOR 
DİYARBAKIRSPOR 
FENERBAHÇE A.Ş. 
GALATASARAY A.Ş. 
GAZİANTEPSPOR 
GENÇLERBİRLİĞİ 
İSTANBULSPOR A.Ş. 
KAYSERİ 
KONYASPOR 
MALATYASPOR 
MKE ANKARAGUCU 
SAKARYA A.Ş. 
SAMSUNSPOR 
TRABZONSPOR 
ADANASPOR A.Ş. 
ALTAYSPOR 
ANTALYA A.Ş. 
BURSASPOR 
BÜYÜKŞEHİR BLD. İSTANBUL 
DARDANEL A.Ş. 
ELAZIĞSPOR 
FATİH KARAGÜMRÜK 
KARŞIYAKA 
KAYSERİ ERCİYES 
KOCAELİSPOR 
MARDINSPOR 
MERSİN İ.YURDU 
SARIYER 
SİVASSPOR 
TÜRK TELEKOM 
VESTEL MANİSA 
YİMPAŞ YOZGAT A.Ş. 
ADANA DEMİR 
ADIYAMAN 
AKSARAY 
ALANYA 
ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 
ANKARA DEMİR 
AYDIN 

İDDAA 
948.783,27 

1.114.102,32 
999.323,66 

1.037.750,52 
1.078.461,73 
1.072.834,52 
1.311.065,72 
1.156.059,07 
1.072.834,52 
1.014.963,91 

987.253,52 
1.084.904,65 
1.072.834,52 
1.037.750,52 
1.037.750,52 

974.559,52 
1.037.750,52 
1.153.367,20 

670.502,33 
877.215,29 
990.748,46 
996.919,46 
965.984,33 
962.483,83 
926.677,78 
699.969,39 
907.934,33 

1.002.346,92 
966.551,10 

1.041.245,47 
966.551,10 
848.700,86 
887.779,23 
828.044,99 
936.166,47 
926.677,78 
197.022,60 
186.598,40 
276.391,61 
261.396,89 
275.307,53 
198.960,76 
355.408,17 

SPORTOTO 
268.689,36 
351.032,15 
279.091,38 
268.837,20 
268.264,00 
267.973,95 
366.854,75 
272.472,83 
268.865,51 
295.312,04 
268.625,08 
280.581,30 
268.688,32 
268.761,74 
270.091,95 
256.106,97 
268.785,33 
373.141,87 
281.729,94 
312.107,77 
314.366,19 
314.974,16 
284.214,55 
283.504,84 
289.173,03 
309.049,36 
287.232,46 
314.448,16 
290.620,24 
312.195,71 
329.860,37 
305.892,09 
286.561,58 
284.989,51 
313.780,63 
290.883,78 
47.827,24 
71.656,50 
19.535,82 
91.051,32 
24.197,37 
34.384,59 

104.217,66 

TOPLAM 
1.217.472,63 
1.465.134,47 
1.278.415,04 
1.306.587,72 
1.346.725,73 
1.340.808,47 
1.677.920,47 
1.428.531,90 
1.341.700,03 
1.310.275,95 
1.255.878,60 
1.365.485,95 
1.341.522,84 
1.306.512,26 
1.307.842,47 
1.230.666,49 
1.306.535,85 
1.526.509,07 

952.232,27 
1.189.323,06 
1.305.114,65 
1.311.893,62 
1.250.198,88 
1.245.988,67 
1.215.850,81 
1.009.018,75 
1.195.166,79 
1.316.795,08 
1.257.171,34 
1.353.441,18 
1.296.411,47 
1.154.592,95 
1.174.340,81 
1.113.034,50 
1.249.947,10 
1.217.561,56 

244.849,84 
258.254,90 
295.927,43 
352.448,21 
299.504,90 
233.345,35 
459.625,83 
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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 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

BATMAN PETROL 
BUCA 
BULANCAK 
BURSA MERİNOS A.Ş. 
CİZRE 
ÇANKIRI BLD. 
ÇORLU 
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
EYÜP 
GAZİANTEP BÜY .Ş. BLD. 
GENÇLERBİRLİĞİ ASAŞ 
GÖZTEPE A.Ş. 
GÜNGÖREN BLD. 
HATAY 
İNEGÖL 
İZMİR 
KAHRAMANMARAŞ 
KARAMAN 
KARTAL 
KDÇ. KARABÜK 
KUÇUKKOY 
MALTEPE 
MARMARİS BLD. 
MKE. KIRIKKALE 
MUĞLA 
NAZİLLİ BLD. 
ORDU 
OSMANİYE 
OYAK RENAULT 
PENDİK 
SİİRT 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA BLD. 
ŞEKER 
TARSUS İ. YURDU 
UŞAK 
ÜNYE 
YALOVA 
YENİ KIRŞEHİR 
YILDIRIM BOSNA 
ZONGULDAK 
BAKIRKÖY 

169.034,07 
262.454,99 
112.217,94 
253.305,00 
238.298,92 
184.012,14 
205.996,01 
207.817,80 
246.960,92 
188.239,53 
315.409,34 
306.163,74 
274.725,30 
240.875,13 
246.898,88 
278.431,77 
246.183,03 
250.548,22 
339.029,18 
295.288,60 
256.209,81 
211.579,72 
216.094,42 
184.179,43 
131.081,48 
341.517,39 
179.076,98 
280.468,17 
269.344,21 
310.444,32 
167.485,89 
181.261,55 
219.536,02 
182.935,10 
169.359,48 
167.472,81 

0,00 
177.289,95 
314.693,53 
194.573,90 
140.973,98 
248.786,11 
292.888,63 
207.152,57 
24.197,37 

44.148,53 
119.708,58 
18.600,94 

108.551,86 
24.197,37 
34.384,59 
88.871,66 
35.734,80 
18.600,94 
44.148,53 
64.276,42 
44.921,03 
84.696,30 
62.334,13 

148.300,60 
90.423,21 
47.804,94 
90.622,37 
78.342,29 
19.535,82 
19.535,82 
46.454,72 
57.223,07 
94.030,44 
18.600,94 
90.622,37 
40.516,69 

109.994,32 
121.884,21 
27.853,78 
39.390,24 

105.243,55 
128.415,02 
38.989,74 
42.798,31 
19.535,82 

0,00 
54.758,55 

150.400,52 
64.266,38 
39.924,62 
40.418,65 

105.152,53 
41.024,46 

213.182,60 
382.163,57 
130.818,88 
361.856,86 
262.496,29 
218.396,73 
294.867,67 
243.552,60 
265.561,86 
232.388,06 
379.685,76 
351.084,77 
359.421,60 
303.209,26 
395.199,48 
368.854,98 
293.987,97 
341.170,59 
417.371,47 
314.824,42 
275.745,63 
258.034,44 
273.317,49 
278.209,87 
149.682,42 
432.139,76 
219.593,67 
390.462,49 
391.228,42 
338.298,10 
206.876,13 
286.505,10 
347.951,04 
221.924,84 
212.157,79 
187.008,63 

0,00 
232.048,50 
465.094,05 
258.840,28 
180.898,60 
289.204,76 
398.041,16 
248.177,03 

24.197,37 
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89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

MECİDİYEKÖY 
AKHİSAR 
BİTLİSÖZGÜZELDERE 
GÜMÜŞHANE DOĞAN 
İSPARTA 
KARS 
NEVŞEHİR 
Y.BURDUR 
AKŞEHİR 
ARSİN 
ÇUBUK 
PAZAR 
TARIM KREDİ 
İSKENDERUN D.Ç. 
GİRESUN 
ALİBEYKÖY 
BANDIRMA 
BOLU 
ESKİ 
KASIMPAŞA 
OF 
CEYHAN 
EGO 
SEZON TOPLAMI 

24.197,37 
47.969,64 
56.037,00 
73.782,79 
26.475,00 
35.084,00 

100.363,00 
26.475,00 
86.670,80 
58.050,01 
58.050,01 

118.392,01 
58.050,01 
44.326,00 
99.240,55 
38.698,80 
38.698,80 
77.597,34 
38.698,80 
38.698,80 
38.698,80 
38.898,55 
38.898,55 

48.538.480,17 13.725.870,26 

24.197,37 
47.969,64 
56.037,00 
73.782,79 
26.475,00 
35.084,00 

100.363,00 
26.475,00 
86.670,80 
58.050,01 
58.050,01 

118.392,01 
58.050,01 
44.326,00 
99.240,55 
38.698,80 
38.698,80 
77.597,34 
38.698,80 
38.698,80 
38.698,80 
38.898,55 
38.898,55 

62.264.350,43 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Ceyhun Atıf Kansu Cad. N O : 1 İ 4 Baigaı 06520 ANKARA - TÜRKİYE . 

Konaklar Mahallasi Ihlamuriu Sokak No:ö 4.Lev#nt 34330 İSTANBUL • TÜRKİYE 
web altd: htlp://*ww.lll.nıg »-mail: tfr@ltf.org.lr 

08.07.2005 

Ünite : Genel Sekreterlik 
Sayı : 2005/677 

SPORTOTO TEŞKİLAT MÜDÜRJ.ÜĞÜ'NE, 

îlgi: T.C. TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlıgı'nın A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12080 no.lu yazısı 

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü olarak tarafımıza gönderilen ilgi yazıda talep edilen 
soruların cevapları ekte sunulmuştur. 

Bilginizi rica ederim. 

EK: 10 Sayfa 

Saygılarımla, 

Uıt.fi AR (BOĞAN 
Tvirkiyo Futbol Federasyonu 
Genel Sekreteri 
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2004-2005 SEZONUNDA TÜRKİYE PROFESYONEL 1.SÜPER LİGİ TAKIMLARININ MAÇ 
HASILATLARI DÖKÜMÜ; 

TOPLAM GİDER DETAYI(TFF HISS,PERS,SAHA KİRA.BILET BEDELİ.HKM GÖZLM.KDV.) 

TAKIM ADI-MAÇ ADI 
A.SEBATSPOR 
A.SEBAT SPOR-B.B.ANKARA SPOR 
A.SEBAT SPOR-DİYARBAKIR SPOR 
A.SEBAT SPOR-FENERBAHÇE 
A.SEBAT SPOR-ÇAYKUR RİZE SPOR 
A.SEBAT SPOR-İSTANBULSPOR AŞ. 
A.SEBAT SPOR-MALATYA SPOR 
A.SEBAT SPOR-DENlZÜ SPOR 
A.SEBAT SPOR-SAKARYASPOR AŞ 
A.SEBAT SPOR-TRABZONSPOR 
A.SEBAT SPOR-MKE ANKARAGÜCUSPOR 
A.SEBAT SPOR-KONYA SPOR 
A.SEBAT SPOR-SAMSUN SPOR 
A.SEBAT SPOR-KAYSERİ SPOR 
A.SEBAT SPOR-ĞALATASARAY SPOR 
A.SEBAT SPOR-GENÇLERBİRLİĞİ 
A.SEBAT SPOR-GAZİANTEP SPOR 
A.SEBAT SPOR-BEŞİKTAŞ AŞ. 

BRÜT TOPLAM GİDER KLB ALACAĞI 
YTL 
4.816,00 
7.050.00 

17.480,00 
8.865.00 
6.891.00 
4.522,00 
6.796.00 
5.705,00 

24.940,00 
6.748,00 
8.179,00 
4.388,00 
3.277,00 

17.930.00 
2.529,00 
2.415,00 
4.210,00 

YTL 
2.026,76 
2.517,87 
6.084.93 
2.210,54 
1.734,31 
1.172,17 
2.324,23 
2.065,58 
8.655,31 
2.429,85 
2.919,25 
1.022,73 
1.242,76 
6.840,31 

944,90 
902,31 

1.779,60 

YTL 
2.789,24 
4.532,13 

11.395,07 
6.654,46 
5.156,69 
3.349,83 
4.471,77 
3.639,42 

16.284,69 
4.318,15 
5.259,75 
2.765.27 
2.034,24 

11.089,69 
1.584,10 
1.512,69 
2.430,40 

136.741,00 47.473,41 89.267.59 

TRABZONSPOR 
TRABZONSPOR-A.SEBAT SPOR 85.155,00 
TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ SPOR 33.590,00 
TRABZONSPOR-GAZİANTEP SPOR 73.315,00 
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞSPOR 132.430,00 
TRABZONSPOR-GALATASARAYSPOR 149.346,00 
TRABZONSPOR-DİYARBAKIR SPOR 19.300,50 
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE SPOR 252.933,20 
TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR 77.718,60 
TRABZONSPOR-İSTANBULSPOR 91.986,10 
TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR 118.227.60 
TRABZONSPOR-MALATYASPOR 134.668,20 
TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR 166.170,60 
TRABZONSPOR-SAKARYASPOR 120.081 00 
TRABZONSPOR-B B ANKARA SPOR 106.144,50 
TRABZONSPOR-MKE ANKARAGÜCUSPOR 102.124 50 
TRABZONSPOR-KONYA SPOR 87 995 50 
TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR 84 337 00 

31.258,00 
19.128,98 
23.879,83 
37.907,12 
52.803.46 
12.430.75 
73.933,88 
28.630,62 
36.911,82 
48.463,48 
48.829,79 
62,872,93 
44.353,75 
40.071,26 
38.935,21 
34.801,68 
38.533,82 

1.835.525.30 

53.897,00 
14.461,02 
49.435,17 
94.522,88 
96.542.54 
G. 869,75 

178.999,32 
49.087,98 
55.076,28 
69.764,12 
85.838,41 

103.297,67 
75.727,25 
66.073,24 
63.189,29 
53.193,82 
45.803,18 

673.746,38 1.161.778,92 
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TAKIM ADI -MAÇ ADI ADI BRÜT 
SAMSUNSPOR Y T L 

SAMSUNSPOR-MKE ANKARAGOCÜSPOR 17.560.00 
SAMSUNSPOR-KONYA SPOR 13.950.00 
SAMSUNSPOR-ISTANBULSPOR 13.750.00 
SAMSUNSPOR-A.SEBATSPOR 13.355.00 
SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRÜĞl 17.020.00 
SAMSUNSPOR-GAZİANTEPSPOR 9.025.00 
SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞSPOR 22.407.50 
SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR 21.492,50 
SAMSUNSPOR-FENERBAHÇESPOR 88.620,50 
SAMSUNSPOR-CAYKUR RİZE SPOR 12.055,00 
SAMSUNSPOR-GAlATASARAY SPOR 89.732.50 
SAMSUNSPOR-KAYSERİSPOR 19.085.50 
SAMSUNSPOR-MALATYASPOR 13.730,00 
SAMSUNSPOR-DENİZLİSPOR 13.705,00 
SAMSUNSPOR-SAKARYASPOR 6.632,00 
SAMSUNSPOR-B B ANKARASPOR 13.185,00 
SAMSUNSPOR-DİYARBAKIRSPOR 12.818,70 

TOPLAM GİDER KLB 
YTL 

13.136,00 
11.331,15 
5338,25 
5.866,59 
7.944,00 
4.759,59 
9.883,94 
9.763,14 

25.186,14 
6.692,07 

25.649,34 
8.091,69 
6.483,55 
6.789,87 
3.435.15 
9.093,64 
6.961,33 

ALACAĞI 
YTL 

4.424,00 
2.618,85 
8.411.75 
7.488.41 
9.076,00 
4.265.41 

12.523,56 
11.729,36 
63.434,36 

5.362,93 
64.083.16 
10993.81 
7.246.45 
6915,13 
3.196,85 
4.091,36 
5.857,37 

398.124,20 166.405,44 231.718,76 

SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR 
SAKARYASPOR-
SAKARYASPOR-
SAKARYASPOR-

DENIZLISPOR 
GALATASARAYSPOR 

l-BEŞİKTAŞSPOR 
TRABZONSPOR 
-MKE ANKARAGÜCÜ SPOR 
-KONYA SPOR 
•SAMSUNSPOR 
-KAYSERİSPOR 
-MALATYASPOR 
•GENÇLERBİRLİĞİ 
•GAZİANTEPSPOR 
•B B ANKARASPOR 
-DİYARBAKIR SPOR 
•FENERBAHÇESPOR 
ÇAYKUR RİZE SPOR 
•İSTANBULSPOR 
•A.SEBATSPOR 

27.020,00 
103.450,00 
76.705,00 

100.100,00 
23.162,50 

•23.725.00 
6.880,00 

19.065.00 
43.555,00 
41.352.50 
46.615,00 
20.234,00 
44,940.00 

221 580.00 
40.249.50 
24.473.00 
11.426,00 

11.389,03 
29.673,88 
20.968,73 
27.432,81 
8.148,06 
8.420,25 
3.929,71 
6.984,19 

12.922,00 
12.914,82 
14.606,35 
8.233,49 

13.987,48 
59.217,35 
15.199,50 
11.222,16 
7.989,81 

15.630.97 
73.776,12 
55.736.28 
72.667,19 
15.014.44 
15.304.75 
2.950.29 

12.080,81 
30.633,00 
28.437,68 
32.000,65 
12.000,51 
30.952,52 

162.362,65 
25.050.00 
13.250,84 
3.436,19 

273.239,62 601.292,89 
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TAKIM ADI -MAÇ ADI AOI 
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-İSTANBULSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-A.SEBATSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-G.BİRLİĞİ 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-GAZİANTEP SP 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR.BEŞİKTAŞSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-TRABZONSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-GALATASARAY 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-ÇAYKURRİZE 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-SAMSUNSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-KAYSERİSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-MAUTYASPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-DENİZLİSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-SAKARYASPOR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-B B ANKARA 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-DİYARBAKIR 
MKE ANKARAGÜCÜSPOR-FENERBAHÇE 
MKE ANKARAĞÜCÜSPOR-KONYA SPOR 

MAUTYASPOR 
MAUTYASPOR-BEŞİKTASSPOR 
MALATYASPOR -TRABZONSPOR 
MALATYASPOR -MKE ANKARAGÜCÜ 
MALATYASPOR -KONYASPOR 
MALATYASPOR -SAMSUNSPOR 
MAUTYASPOR -KAYSERİSPOR 
MALATYASPOR -GENÇLERBİRLİĞI 
MALATYASPOR -GAZİANTEPSPOR 
MALATYASPOR - B B ANKARASPOR 
MAUTYASPOR -DİYARBAKIRSPOR 
MAUTYASPOR -FENERBAHCESPOR 
MAUTYASPOR -ÇAYKURRÎZESPOR 
MAUTYASPOR -İSTANBULSPOR 
MALATYASPOR -A.SEBATSPOR 
MAUTYASPOR -GAUTASARAY SPOR 
MAUTYASPOR -DENİZLİSPOR 
MAUTYASPOR -SAKARYASPOR 

19 . 9 . 2005 O : 2 

BRÜT TOPLAM GİDER KLB AUCAĞl 
YTL YTL YTL 
4.372,00 
8.076,00 

18.525,00 
3.881,00 

146 605,00 
91.310,00 
49.420,00 
4.470,00 

16.225,00 
4.190,00 

10.907,00 
7.861,00 
4.932,00 

20.375,00 
14.523,00 

321.700,00 
8.493.00 

735.873,00 

4.372,00 
8.076,00 

15.660,45 
14.283,93 
47.895.57 
33.443,87 
24.376,53 
14.275.67 
16.225,00 
20.960,00 
21.856,00 
22.086,00 
21.351,00 
21.617.00 
18.684,00 

109.983,96 
16.903.12 

432.070,10 

0,00 
0,00 

2.844.55 
0,00 

98.709.43 
57.866.13 
25.043,47 

0,00 
O.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

211.716,04 
0,00 

396.179,62 

78.060,00 
48.285,00 
39.240.00 
31.915,00 
31.135,00 
26.995,00 
17.770,00 
3.517,00 
6.370,00 

18,955,00 
89.230,00 
10.620,00 
11.315,00 
8.444,00 

64.610,00 
7.072,00 

12.523,00 
506.056,00 

26.256,61 
20.105,47 
16.506,95 
14.730,81 
14.654,02 
11.698,56 
10.817,24 
7.630,00 
9.154.00 
9.338.80 

29.231,83 
10.620.00 
10.895.35 
10.690,00 
24.699,14 
10.493,00 
12.523.00 

250.044,78 

51.803,39 
28.179.53 
22.733,05 
17.184,19 
16.480,98 
15.296,44 
6.952,76 

0,00 
0,00 

9.616.20 
59.998,17 

0,00 
419,65 

0,00 
39.910,86 

0,00 
0,00 

268.575,22 
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TAKIM ADI -MAÇ ADI ADI 
KONYASPOR 
KONYASPOR-ÇAYKUR RİZE SPOR 
KONYASPOR-İSTANBULSPOR A.Ş 
KONYASPOR-A.SEBATSPOR 
KONYA-GENÇLERBİRLİĞİSPOR 
KONYASPOR-ÖAZİANTEPSPOR 
KONYASPOR-BEŞİKTAŞSPOR 
KONYASPOR-TRABZONSPOR 
KONYA-MKE ANKARAGÜCÜ SPOR 
KONYASPOR-GALATASARAYSPOR 
KONYASPOR-SAMSUNSPOR 
KONYASPOR'KAYSERİSPOR 
KONYASPOR-MALATYASPOR 
KÛNYASPOR-DENİZLİSPOR 
KONYASPOR-SAKARYASPOR 
KONYASPOR-B B ANKARASPOR 
KONYASPOR-DİYARBAKIRSPOR 
KONYASPOR-FENERBAHÇE SPOR 

KAYSERİSPOR 
KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR 
KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ 
KAYSERİSPOR-KONYASPOR 
KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR 
KAYSERİSPOR-A.SEBATSPOR 
KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİSPOR 
KAYSERİSPOR-GAZİANTEPSPOR 
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞSPOR 
KAYSERİSPOR-DJYARBAKIRSPOR 
KAYSERİSPOR-FENERBAHÇESPOR 
KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR 
KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR 
KAYSERİSPOR-GALATASARAYSPOR 
KAYSERİSPOR-MALATYASPOR 
KAYSERİSP0R-DENİ2LİSPOR 
KAYSERİSPOR-SAKARYASPOR 
KAYSERİSPOR-B B ANKARASPOR 

19 . 9 . 2005 O : 2 

BRÜT TOPLAM GİDER KLB ALACAĞI 
YTL 
47.055.00 
21.150,00 
21.300,00 
25.354,00 
12.070,00 

119 870,00 
9.930,00 

30.250,00 
137.678,00 

14.020,80 
43.644,80 
10.494,44 
19.545,40 
16.399,00 
22.167,40 
14.800,04 
40.818,00 

606.546,88 

YTL 
11.165,59 
5.018,64 
5.054,24 
6.016,20 
2.864,07 

28.443,73 
2.356,27 
7.177,97 

34.225,29 
4.585,44 

16.290,45 
7.357,07 
9.712,86 

10.460.19 
12.330,86 
10.334,05 
16.700,27 

190.093,19 

YTL 
35.889,41 
16.131,36 
16.245.76 
19.337,80 
9.205,93 

91.426,27 
7.573,73 

23.072,03 
103.452.71 

9.435.36 
27.354.35 

3.137,37 
9.832,54 
5.938,81 
9.836,54 
4.465,99 

24.117,73 
416.453,69 

85.895,00 
59.360,00 
34.795,00 
21.703,00 
22.817.00 
41.512,00 
14.916,00 
53.985,00 
36.830,00 

151.970,00 
54.970,00 
35.071,00 

114.070.00 
26.699,00 
11.978,00 
34.759,00 
30.028,00 

831.358,00 

23.943,12 
17.494,90 
8.256,44 
5.149,86 
5.414,20 
9.850,31 
3.540,00 

12.810.00 
8.739,32 

71.603,05 
21.164,40 
20.458,28 
41.086,94 
17.735.34 
11.330,43 
19.515,15 
19.205,28 

317.297,02 

61.951,88 
41.865,10 
26.53B.56 
16 553,14 
17.402.80 
31.661,69 
11.376,00 
41.175,00 
28.090,68 
80.366,95 
33.805,60 
14.612,72 
72.983.06 
8.963,66 

647,57 
15.243,85 
10.822.72 

514.060,98 
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TAKIM ADİ -MAÇ ADI ADI 
İSTANBULSPOR A.Ş 
İSTANBULSPOR-DİYARBAKIRSPOR 
İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE SPOR 
İSTANBULSPOR-ÇAYKUR RİZE SPOR 
İSTANBULSPOR-KAYSERİSPOR 
İSTANBULSPOR-MALATYASPOR 
İSTANBULSPOR-DENİZLİSPOR 
İSTANBULSPOR-SAKARYASPOR 
İSTANBULSPOR'B B ANKARASPOR 
İSTANBULSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ 
İSTANBULSPOR-KONYA SPOR 
İSTANBULSPOR-SAMSUNSPOR 
İSTANBULSPOR-GALATASARAYSPOR 
İSTANBULSPOR-A.SEBATSPOR 
ISTANBULSPOR-GENÇLERBlRLİĞI 
İSTANBULSPOR-GAZİANTEPSPOR 
İSTANBULSPOR-BEŞİKTAŞSPOR 
İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR 

GENÇLERBİRLİĞİSPOR 
GENÇLERBlRLİĞl-SAKARYA 
GENÇLERBİRLİĞİ-B B ANKARA 
GENÇLERBİRLİĞİ-DİYARBAKIR 
GENÇLERBİRLİĞl-FENERBAHÇE 
GENÇLERBİRLİĞI-ÇAYKUR RİZE 
GENÇLERBİRLİĞI-İSTANBUL 
GENÇLERBİRÜĞI-A.SEBATSPOR 
GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY 
GENÇLERBİRLİĞI-DENİZLİSPOR 
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ 
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZON 
GENÇLERBİRLİĞI-MKE ANKARAGÜCÜ 
GENÇLERBlRLİĞI-KONYA 
GENÇLERBİRLİĞI-SAMSUN 
GENÇLERBİRLİĞİ-KAYSERİ 
ĞENÇLERBİRLİĞİ-MALATYASPOR 
GENÇLERBİRLİĞUGAZİANTEP 

BRÜT TOPLAM GİDER KLB 
YTL 
26.243,50 
45.814,00 
27.999,00 
13.677,50 
43.011,00 
3.965,00 

10.045,00 
3.358,00 
2.342,00 

10.540,00 
3.968,00 

129.716,00 
3.280,00 
9.587,00 
5.487,00 

43.830,00 
588.600,00 
971.463,00 

YTL 
6.227,27 

10.871,12 
6.643,83 
3.245,51 

10.206,00 
940.85 

2.383,56 
796,81 
555,73 

2.501,02 
941.53 

30.781,00 
778,31 

18.345.00 
17.530,00 
11.068,93 

269684,00 
393.500,47 

ALACAĞI 
YTL 
20.016,23 
34.942,88 
21.355,17 
10.431,99 
32.805,00 
3.024,15 
7.661,44 
2.561,19 
1.786,27 
8.038,98 
3.026,47 

98.935,00 
2.501.69 

0,00 
0,00 

32.761,07 
318.916,00 
598.763,53 

10.870,00 
13.757,50 
9.455,00 

323.950,00 
3.982,50 
3.315,00 
1.872,50 

134.690,00 
6.367,50 

16.370,00 
62.705,00 
29.915,00 
14.602,50 
11.535,00 
7.865,00 

10.100,00 
5.495,00 

666.847,50 

22.699,00 
17.605,00 
15.161,00 
94.675,00 
15.205,00 
19.453,00 
20136,00 
48.920.15 
20.579,00 

143866,00 
32.514,69 
24.196,31 
21.217,00 
21.034,00 
19.770,00 
16.295,00 
16.093,00 

569.419,15 

0,00 
0,00 
0,00 

229275,00 
0,00 
0,00 
0.00 

85.769.85 
0,00 
0.00 

30.190,31 
5.718,69 

0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

350.953,85 
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TAKIM ADI -MAÇ ADI ADI 
B B ANKARASPOR 
B.B.ANKARASPOR-MALATYA SPOR 
B.B.ANKARASPOR-DENİZLİ SPOR 
B.B.ANKARASPOR-SAKARYA SPOR 
B.B.ANKARASPOR-GALATASARAY 
B.B.ANKARASPOR-TRABZONSPOR 
B.B.ANKARASPOR-MKE ANKARAGÛCÜSPOF 
B.B.ANKARASPOR.KONYA SPOR 
B.B.ANKARASPOR-SAMSUN SPOR 
B.B.ANKARASPOR-KAYSERİ SPOR 
B.B.ANKARASPOR-A.SEBAT SPOR 
B.B.ANKARASPOR.GENÇLERBİRÜĞI 
B.B.ANKARA$POR-GAZİANTEP SPOR 
B.B.ANKARASPOR-BEŞİKTAŞ AŞ. 
B.B.ANKARASPÛR-DİYARBAKIRSPOR 
B.B.ANKARASPOR-FENERBAHÇE 
B.B.ANKARASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR 
B.B.ANKARASPOR»lSTANBULSPOR AŞ, 

BEŞİKTAŞSPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ-GENÇLERBİRLİĞI 
BEŞİKTAŞ AŞ-GAZİANTEP SPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ-GALATASARAY 
BEŞİKTAŞ AŞ-B.B.ANKARASPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ-DİYARBAKIR SPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ.FENERBAHCE 
BEŞİKTAŞ AŞ-ÇAYKUR RİZESPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ-İSTANBULSPOR AŞ. 
BEŞİKTAŞ AŞ-A.SEBATSPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ-MALATYA SPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ-DENlZLİ SPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ-SAKARYA AŞ. 
BEŞİKTAŞ AŞ-TRABZON SPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ.-MKE ANKARAGÜCÜ 
BEŞİKTAŞ AŞ.-KONYA SPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ.-SAMSUN SPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ.-KAYSERİ SPOR 

19 . 9 . 2005 O : 2 

BRÜT TOPLAM GİDER KLB 
YTL 
7.123,00 
7.410,00 
3.235,00 

151.490,00 
18.320.00 
17.580,00 
3.450,00 
3.358,50 
4.880,00 
3.154,70 
5.123.30 
6.502,50 

100.161,00 
6.738,50 

616.820,00 
6.244,50 

637,00 
962.228,00 

YTL 
11.599.00 
10.175,55 
5.759,75 

142.978.86 
16.208,72 
16.456.46 
6.498,56 
7.385.87 
6.731,47 
6.934,85 
7.155,00 
7.371.42 

35.167,36 
8.555,62 

174.405,26 
7.652.35 
5.617.20 

476.653,30 

ALACAĞI 
YTL 

0,00 
0,00 
0,00 

8.511.14 
2.111,28 
1.123,54 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

64.993,64 
0,00 

442.414,74 
0,00 
0,00 

519.154,34 

235.180,00 
43.430,00 

640.195,00 
115.365,00 
69.245,00 

496.356,50 
53.970,00 

0,00 
0,00 

46.395,00 
45.360,00 

124.617,00 
177.575,00 
24.829,00 
98.164,00 
63.839,00 
43.018,00 

277.538,50 

181.857.28 
81.206.13 

590.755,94 
154.018,64 
163.278,83 
459.561,64 
147.180,73 

0,00 
0,00 

158.948,77 
136.451,12 
139.249,50 
155.711,81 
132.678,38 
135.245,57 
139.553,20 
139.581,60 

2.9İ5.Î79.14 

53.322.72 
0,00 

49.439,06 
0,00 
0,00 

36.794,86 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

21.863.. 19 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

161.419,83 
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TAKIM ADI -MAÇ ADI ADI 
ÇAYKUR RİZE SPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE 
ÇAYKUR Rİ2E-SAMSUN SPOR 
ÇAYKUR RİZE-KAYSERİ SPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-MALATYA SPOR 
ÇAYKUR RİZESP0R-DENİ2Lİ SPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-SAKARYA SPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-B.B.ANKARASPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-DİYARBAKIR SPOR 
ÇAYKUR RlZESPOR-KONYA SPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY 
ÇAYKUR RİZESPOR-İSTANBULSPOR AŞ. 
ÇAYKUR RİZESPOR-A.SEBATSPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ 
ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP SPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ AŞ. 
ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ 

BRÜT TOPLAM GİDER KLB ALACAĞI 
YTL YTL YTL 
84.180,00 
20.420,00 
21.540,00 
9.740,00 

19050,00 
26.395,00 
16.160,00 
16.625,00 
12.860,00 
41.445,00 
6.135,00 

10500,00 
9.745,00 

10.465,00 
20.520,00 
17.860,00 
1.230,00 

41.413,01 
11.677,03 
16.128,56 
5.976,02 

15.564,41 
10.329,24 
14.939,66 
14.367.37 
6.434,15 

12.725,08 
4.956,61 

13.690,00 
5431,86 
8.260,76 

16.518,11 
12.155,58 
15.834,15 

42.766,99 
8.742,97 
5.411,44 
3.763,98 
3.485.59 

16.065,76 
1.220,34 
2.257,63 
6.425,85 

28719,92 
1.178,39 

0.00 
4.313,14 
2.204,24 
4.001,89 
5.704.42 

0,00 
344.870,00 226.401,60 136.262,55 

DENİZLİSPOR 
DENİZLİ SPOR-GAZİANTEP SPOR 24.843,00 13.796,64 
DENİZLİ SPOR-BEŞİKTAS AŞ. 117.430,00 37.096.61 
DENİZLİ SPOR-TRABZON SPOR 21.216,00 9.297,86 
DENİZLİ SPOR-MKE ANKARAGÜCÜ 19.353,00 9,046.47 
DENİZLİ SPOR-KONYA SPOR 11.783,00 8.340 88 
DENİZLİ SPOR-SAMSUN SPOR 8.420,00 7.558.14 
DENİZLİ SPOR-KAYSERİ SPOR 9.852,00 7.692,00 
DENİZLİ SPOR-MALATYA SPOR 5.379,00 6.659,65 
DENİZLİ SPOR-GALATASARAY 137.393,00 39.651,59 
DENİZLİ SPOR-SAKARYASPOR AŞ 13.154,00 11.400.89 
DENİZLİ SPOR-B.B.ANKARA SPOR 12.366 00 12 234 91 
DENİZLİ SPOR-DİYARBAKIR SPOR 15.993,00 12 499.'ö9 
DENİZLİ SPOR-FENBRBAHÇE 208.938,50 60 010 05 
DENİZLİ SPOR-ÇAYKUR RİZESPOR 25.550,00 14 298 00 
DENİZLİ SPOR-İSTANBULSPOR AŞ. 6.755,00 12.09509 
DENİZLİ SPOR-A.SEBAT SPOR 4.537.00 1120400 
DENİZLİ SPOR-GENÇLERBİRLİĞI 11.009,00 11.816,00 
~~~~~~mm——- 653.97İ750 284.698,37 

11.046,36 
80.333.39 
11.918,14 
10.306,53 
3.442.12 

861,86 
2.160,00 

0,00 
97.741,41 

1.753,11 
131,09 

3.493,41 
140.928,45 

11.252,00 
0,00 
0,00 
0,00 

383.367,87 
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TAKIM ADI -MAÇ ADI ADI 
DİYARBAKIR SPOR 
DİYARBAKIR SPOR-KAYSERİSPOR 
DİYARBAKIR SPOR-MALATYA SPOR 
DİYARBAKIR SPOR-DENİZLİ SPOR 
DİYARBAKIR SPOR-SAKARYASPOR AŞ. 
DİYARBAKIR SPOR-B.B.ANKARASPOR 
DİYARBAKIR SPOR-GALATASARAY 
DİYARBAKIR SPOR-MKE ANKARAGÜCÜ 
DİYARBAKIR SPOR-KONYA SPOR 
DİYARBAKIR SPOR-SAMSUN SPOR 
DİYARBAKIR SPOR-İSTANBULSPOR AŞ. 
DİYARBAKIR SPOR-A.SEBAT SPOR 
DİYARBAKIR SP0R-6ENÇLERBİRÜĞİ 
DİYARBAKIR SPOR-GAZİANTEPSPOR 
DİYARBAKIR SPOR-BEŞİKTAŞ AŞ. 
DİYARBAKIR SPOR-TRABZONSPOR 
DİYARBAKIR SPOR-FENERBAHÇE 
DİYARBAKIR SPOR-ÇAYKUR RİZESPOR 

BRÜT TOPLAM GİDER KLB ALACAĞI 
YTL 
42.790,00 
9.900,00 

43.062.00 
28.529.00 
34.298,00 
63.071,00 
12.817,00 

0,00 
20.436,00 
17.425.00 
27.250.00 
27.231,00 
30.694,00 
42.116.00 
40.908,00 

102.200,00 
0,00 

542.727,Sb" 

YTL 
26.708.03 
6.993,69 

26.621.25 
16.395,79 
20.452,30 
44.489.09 

5.764,20 
0.00 

11.953.12 
9.916,50 

10.711,05 
13088,80 
13.987.79 
18.017,13 
17.061.93 
45.812,01 

0,00 
206.972,68 

YTL 
16.081,97 
2.906,31 

16.440,75 
13.133.21 
13.845,70 
18.581,91 
7.052,80 

0.00 
8.482.88 
7.508,50 

16.530,95 
14.142,20 
16.706.21 
24.098,87 
23.846,07 
56.387,99 

0.00 
255.754,32 

FENERBAHÇE SPOR 
FENERBAHÇE-SAMSUN SPOR 
FENERBAHÇE-KAYSERİ SPOR 
FENERBAHÇE-MALATYA SPOR 
FENERBAHÇE-DENİZLİ SPOR 
FENERBAHÇE-SAKARYA SPOR 
FENERBAHÇE-B.B.ANKARASPOR 
FENERBAHÇE-DİYARBAKIRSPOR 
FENERBAHÇE-MKE ANKARAGÜCÜ 
FENERBAHÇE-KONYA SPOR 
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR AŞ. 
FENERBAHÇE-A.SEBATSPOR 
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ 
FENERBAHÇE-GAZİANTEPSPOR 
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ AŞ. 
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR 
FENERBAHÇE-GALATASARAY 
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR 

546.775,00 
185.320.00 
257.960,00 
331.015,00 
250.270,00 
167.865,00 
114.145.00 
277.510,00 
235.150,00 
211.155.00 
155.335,00 
246.695.00 
211.080,00 
867.375,00 
852.781.50 

1.361.130.00 
177.405,00 

6.449.166,50 

539.006,36 
147.058.03 
168.048,56 
291.698.90 
172.321,69 
152.767.97 
41.973,39 
86.317.97 
79.286,02 
85.646,95 
72.401.53 
94.127,63 
85.629,15 

269.146,54 
264.579.06 
394.722.60 

59.680,50 
3.004.412,85 

7.768.64 
38.261,97 
89.911.44 
39.316,10 
77.948,31 
15.097,03 
72.171.61 

191.192,03 
155.863,98 
125.508.05 
82.933,47 

152.767,37 
125.450.85 
598.228,46 
588.202,44 
966.407,40 
117.724.50 

3.444.753,65 
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TAKIM ADI -MAÇ AD! ADI 
GALATASARAYSPOR 
GALATASARAY-KONYASPOR 
GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR 
GALATASARAY-SAMSUNSPOR 
GALATASARAY-İSTANBULSPOR AŞ. 
GALATASARAY-KAYSERİSPOR 
GALATASARAY-A.SEBATSPOR 
GALATASARAY-MALATYASPOR 
GALATASARAY-FENERBAHÇE 
GALATASARAY-GAZİANTEPSPOR 
GALATASARAY.SAKARYASPOR AŞ. 
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ AŞ. 
GALATASARAY-B.B.ANKARASPOR 
GALATASARAY-TRABZONSPOR 
GALATASARAY-DİYARBAKIRSPOR 
ĞALATASARAY-MKE ANKARAGÜCÜ 
GAUTASARAY-GENÇLERBİRÜĞİ 

1 9 . 9 . 

BRÜT 
YTL 

168.859.73 
178.852,03 
164.209,25 
185.460,32 
244.231,70 
206.984,67 

86.971,72 
496,036,77 

80.472,31 
203.041,31 
413.395,31 
196.060,31 
302.140,31 
225.756,31 
135.021,31 
134.392,81 

3.421.886,17 

2005 0 : 2 

TOPLAM GİDER KLB ALACAĞI 
YTL 
67.973,20 
67.383,26 
60.350,82 
69.696,90 
90.240,93 
69.579,04 
31.791,69 

158.789,49 
31.617,67 
71.102,78 

124.277,03 
69.243,41 

119.580,55 
89.019,19 
58.092,04 
59.121,54 

1.237.859,54 

YTL 
100,886,53 
111.468,77 
103.858,43 
115.763,42 
153.990,77 
137.405,63 
55.180,03 

337.247,28 
48.854,64 

131.938,53 
289.118,28 
126.816,90 
182.559,76 
136.737,12 
76.929,27 
75.271,27 

2.184.026,63 

GAZİANTEP SPOR 
GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY 
GA2İANTEPSP0R-SAKARYASP0R AŞ. 
GAZİANTEPSPOR-B.B.ANKARASPOR 
GAZİANTEPSPOR-DİYARBAKIRSPOR 
GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE 
GAZİANTEPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR 
GA2İANTEPSP0R-İSTANBULSP0R AŞ. 
GAZİANTEPSPOR-A-SEBATSPOR 
GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞI 
GAZİANTEPSPOR-DENİZLİSPOR 
GAZİANTEPSPOR-BEŞİKTAŞ AŞ. 
GAZİANTEPSPOR.TRABZONSPOR 
GAZİANTEPSPOR.MKE ANKARAGÜCÜ 
GAZİANTEPSPOR-KONYASPOR 
GAZİANTEPSPOR-SAMSUN SPOR 
GAZİANTEPSPOR-KAYSERİSPOR 
GA2İANTEPSP0R-MALATYASP0R 

61.165,00 
11.776,00 
9.282,00 
8.350,00 

67,575,00 
3.182,00 
3.897,00 
8.410,00 
3.133,00 
8.745,00 

35.327.00 
20.425,00 
5.815,00 

11.285,00 
3,670,00 
2.851,00 
2.175,00 

267.063,00 

18.643,81 
7.031,93 
2.603,78 
2.361,19 

16.437,46 
1.157,76 
1.327,42 
2.398.31 
1.146,14 
2.477,80 
0.785,39 
7.232,37 
1,782,54 
3.952,67 
1.273,56 
2.232,79 
2.073,36 

82.818,28 

42.521,19 
4.744,07 
6.778,22 
5.988,81 

51.137,54 
2.024,24 
2.569,58 
6.011,69 
1.986,06 
6.267,20 

26.541.61 
13.192,63 
4.032,46 
7.332.33 
2.396,44 

618,21 
101,64 

184.244,72 
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2004-2005 SEZONU YAYIN GELİRİ DAĞILIMI VE KRİTERLERİ 

2004-2005 sezonu yayın sözleşmesi ile belirlenen yayın bedelinin %50 si Şampiyon olan kulüplere 
(%26,5 oranında Beşiktaş ,%26,5 oranında Fenerbahçe %26,5 Galatasaray ve %20,5 oranında 
Trabzonspor), Kalan % 50 nln diğer 14 Kulübe (%50 eşit +% 15 Lige katılım + % 35 puan esası),na 
göre dağıtılır ayrıca; 
18 Kulübün her hakedisinden % 3 oranında kesinti yaptlarak.bu meblağın 2 ve 3.lig kulüplerine 
dağıtılır. 

2004-2005 SEZONUNDA 1.LİG KULÜPLERİN YAYIN GELİRİNDEN YILLIK TOPLAM ALACAĞI 

KULÜP ADI 

FENERBAHÇE A.Ş 
BEŞİKTAŞ A.Ş 
GALATASARAY A.Ş 
TRABZON A.Ş 
A.SEBAT SPOR 
B.B ANKARASPOR 
ÇAYKUR RİZE SPOR 
DENİZLİ SPOR 
DİYARBAKIR SPOR 
GAZİANTEP SPOR 
GENÇLERBİRLİĞI 
İSTANBULSPOR A.Ş 
KAYSERİ SPOR 
KONYA SPOR 
MALATYA SPOR 
MKE ANKARAGÖCÜ 
SAKARYA SPOR A.Ş 
SAMSUNSPOR 

MİKTAR 

17.472.973,75 
17.472.973,75 
17.472.973,75 
13.516.828,74 

3.253.579,27 
4.434.460,04 
4.646.612,42 
5.089.064,63 
4.218.418,92 
5.112.829,15 
6.068.595,07 
4.628.464,96 
3.841.643,20 
4.590.009,64 
4.646.612,42 
5.941.994,98 
4.180.827,76 
5.282.637,48 

YTL 

YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YR. 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 
YTL 

TOPUM 131.871.499,93 YTL 
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770.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerindeki 
spor kulübü, tesis ve sporculara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6820) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. j 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1-Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerinde ne kadar spor kulübü vardır? 
Bunların çeşitlerine göre sayısı nedir? 

2- Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerinde branşlarına göre ne kadar spor 
tesisi vardır? 

3 - Bunların ne kadarı kamu kurumları, ne kadarı özel kurum yada şahıslar 
tarafından yapılmış ve işletilmektedir? 

4- Hatay genelinde ne kadar kayıtlı profesyonel ve amatör sporcu vardır? 

5- Son beş yılda yıllar itibariyle Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 
ayrılan bütçe nedir? 

6- Bu bütçenin ne kadarı yatırıma ayrılmış ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 

7- Bu bütçe ilçeler itibariyle nasıl kullanılmıştır? İlçelerde hangi yatırımlar 
gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecektir? 

8- Hali hazırda devam eden spor yatırımları var mıdır? Varsa ne zaman 
ihale edilmiş, ne zaman bitirilecektir ve ihale bedeli nedir? 

9-Son beş yılda Hatay bölgesinde uluslararası yarışmalarda ve Türkiye 
şampiyonalarında kazandıkları derecelere göre derece almış spor kulüpleri 
ve sporcular hangileridir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/>ş5 ^ " L O 
Konu : 

^ ^./J^/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlının, 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12080 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/6820 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali Ş. V.HİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru önergesi Cevabı 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN' in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/6820 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU:l- Hatay merkez, ilçe kasaba ve köylerinde ne kadar spor kulübü vardır ?Bunlann 
çeşitlerine göre sayısı nedir ? 

2- Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerinde branşlarına göre ne kadar spor tesisi vardır ? 

3- Bunların ne kadarı kamu kurumları, ne kadarı özel kurum ya da şahıslar tarafından 
yapılmış ve işletilmektedir ? 

4- Hatay genelinde ne kadar kayıtlı profesyonel ve amatör sporcu vardır ? 

5- Son beş yılda yıllar itibariyle Hatay Gençlik ve Spor ti Müdürlüğüne ayrılan bütçe 
nedir ? 

6- Bu bütçenin ne kadarı yatırıma ayrılmış, ne kadarı gerçekleştirilmiştir ? 

7- Bu bütçe ilçeler itibariyle nasıl kullanılmıştır ? İlçelerde hangi yatırımlar 
gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecektir ? 

8- Hali hazırda devam eden spor yatırımları var mıdır? Varsa ne zaman ihale edilmiş, ne 
zaman bitirilecektir ve ihale bedeli nedir ? 

9- Son beş yılda Hatay bölgesinde uluslararası yarışmalarda ve Türkiye şampiyonalarında 
kazandıkları derecelere göre derece almış spor klüpleri ve sporcular hangileridir ? 

CEVAP : 1- Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerinde bulunan Spor Kulüpleri sayısı ve türleri 
aşağıda belirtilmiştir. 

Klüp türleri ve sayısı; 
ihtisas Mtteşşçşe Okul Spor Kulübü Toplam 

2 34 4 79 119 
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2-3. Hatay İlinde, 54 Spor Tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden, Mülkiyeti 
Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan 37 Spor Tesisinin 
branşlarına göre dağılımı; 6 Stadyum, 16 Futbol Sahası, 12 Spor Salonu, 2 Yüzme 
Havuzu ve 1 Atıcılık Tesisinden oluşmaktadır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kurum ve Şahıslara ait 17 Spor Tesisi bulunmakta 
olup branşlarına göre dağılımı; 1 Stad, 13 Futbol Sahası, 1 Spor Salonu, 1 Yüzme Havuzu 
ve 1 Güreş Alanından ibarettir. 

4- Hatay genelinde 2004-2005 sezonu sonu itibari ile; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünce tescil edilmiş spor dallarında; 2543 Bayan, 8151 Erkek olmak üzere 
toplam 10.694 sporcu, 
Futbol dalında ise; 2679 Amatör 92 Profesyonel sporcu bulunmaktadır. 

5-6. Hatay Gençlik ve Spor ti Müdürlüğüne yıllar itibariyle son beş yılda ayrılan bütçe 
ödenekleri aşağıda belirtilmiştir. 

2001 yılı bütçe ödeneği; 786.525.000.000.-TL. 
2002 yılı bütçe ödeneği; 1.341.450.000.000.-TL. 
2003 yılı bütçe ödeneği; 1.661.250.000.000.-TL. 
2004 yıh bütçe ödeneği; 1.990.750.000.000.-TL. 
2005 yıh bütçe ödeneği ; 2.198.625 YTL . dir. 

Son beş yılda bu ödeneklerin 3.524.975.YTL 'si yatırımlara ayrılmış olup, 2.177. 000.-
YTL harcama yapılmıştır. 

7- İlçeler itibariyle yatırım ödenekleri; Dörtyol/ Payas Antrenman Spor Salonu, 
Samandağ 1500 kişilik Spor salonu yapımında, Altınözü/ Altınkaya Spor Tesisleri, 
İskenderun Spor Tesisleri ve diğer Spor Tesislerinin Büyük ve Küçük Bakım-Onarım 
giderlerinde kullanılmıştır. Büyük ve Küçük Bakım-Onarım giderleri ile Spor Tesislerinin 
idamesi sağlanmıştır. Dörtyol/Payas Antrenman Spor Salonu inşaatı bitirilmiştir. 

8- 1994 yılında 18.000.000.000.-TL keşif 
16.016.000.000.-TL bedelle ihale edilmiştir. 

bedelli Samandağ Spor Salonu İnşaatı 

Hatay / Samandağ 1500 kişilik Spor Salonu İnşaatı devam etmekte olup, 2005 yılı 
yatırım programında 578.100 YTL ödenekle yer almaktadır. Spor Salonu İnşaatının 
2007 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

9- Son beş yılda Hatay Bölgesinde Uluslararası ve Türkiye Şampiyonalarında 
kazandıkları derecelere göre derece almış sporcular ve kulüpler aşağıda belirtilmiştir. 

19 Yaş ve altı Ferdi Badminton Türkiye Şampiyonası: 
( 09-11 Ağustos 2002) 

Kategoriler 

Tek Erkekler 

Tek Bayanlar 

Çift Erkekler 

Sporcu 

Mehmet TURAL 
Ümit ALTIN 
Hüseyin HANÇERLİ 

Ogül SÖNMEZ 
Yağmur USLU 
Gözde KAMÇI 

Mehmet TURAL 
Ümit ALTIN } 
Erhan DEVRİLMEZ"! 
Ahmet TOPUZ J 

Hasan AYDEMİR 
Nuri BALKAN 

ÇİFT BAYANLAR Ogül SÖNMEZ 
ElifÖZARICl 

} 
} 

Nurgül ŞEN ~ı 
Sevkan GÜMÜŞ J 

Derecesi Kulübü 

1. Ego Spor Kulübü 
2. Denizli Egit.Sp.Klb. 
3. Çorum Gençlik Sp.Kl. 

1. Gençlik Spor Kulb. 
2. Ego Spor Kulübü 
3. Ego Spor Kulübü 

1. Ego Spor Kulübü 
Denizli Egit.Sp.Klb 

2. Kütahya Genç.Sp.Kl. 
Kütahya Genç.Sp.Kl. 

3. Denizli Egit.Sp.Klb 
Denizli Egit.Sp.Klb 

Çorum Gençlik Spor Kulübü 
Çorum Gençlik Spor Kulübü 

Denizli Eğitim Spor Kulübü 
Ankara Büyükşehir Spor Kulübü 
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ElifGÖNÜLTAŞ "1 3. Sakarya Üniversitesi 
Gözde KAMÇI J Sakarya Üniversitesi 

KARIŞIK ÇİFTLER Hüseyin HANÇERLİ \ l . Çorum Gençlik Spor Kulübü 
ElifÖZARICI J Çorum Gençlik Spor Kulübü 

Ali KAYA İ 2 . Denizli Eğitim Spor Kulübü 
Serpil SELEK -» Denizli Eğitim Spor Kulübü 

Mustafa YALV ARICI 1 3. Sakarya Üniversitesi 
ElifÖZARICI J Çorum Gençlik Spor Kulübü 

ABA GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI; 

(11-12 Ekim 2003) 

Kategorisi Sporcu Derecesi 

30 Kg. 

35 Kg. 

40 Kg. 

45 Kg. 

50 Kg. 

55 Kg. 

60 Kg. 

65 Kg. 

Mustafa BAHAR 
Kenan YAMAK 
Abdulkadir YILDIZ 

Emre ARLI 
Mustafa KUNDAKÇI 
Mustafa UYGUN 

Ahmet KUYUCU 
Cemil KUYUCU 
Mevlüt ARIKOĞLU 

Mücahit YÜCEDAĞ 
Gökhan ÇAĞATAY 
Şükrü UYGAN 

Selçuk DELİOĞLU 
Feyzullah İNCİ 
Ahmet ÖZDEMİR 

Ahmet KÜÇÜK 
Yakup APİŞ 
Cuma AKKUŞ 

Cevdet EKİNCİ 
İlhamı UĞUR 
Kadir SAĞANAK 

Mehmet YÜCE 
Hüseyin MALKAÇ 
Ömer ŞİNİKOĞLU 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

- 7 8 7 -



T.B.M.M. 

70 Kg. 

75 Kg. 

80 Kg. 

85 Kg. 

B : 127 19 . 9 . 2005 

Zeki SAZAKLI 
Harun ÖZDAL 
Ömer KAYA 

Ahmet KARDEŞLER 
Ömer ERGİN 
Yakup KARADENİZ 

Cemil GÜLEŞ 
Harun ÇETİNEL 
İdris YAZICI 

Levent BOYAR 
Ahmet ÖZDEMİR 
İbrahim ŞENÇAYIRCI 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

I 
2 
3 

0 : 2 

ABA GÜREŞİ YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI; 
(11-12 Ekim 2003 ) 

Kategorisi 

30 Kg. 

35 Kg. 

40 Kg. 

45 Kg. 

50 Kg. 

55 Kg. 

60 Kg. 

Sporcu 

Kamil DORU 
Bekir ÇELENK 
Kenan YAMAK 

Abdulkadir YILDIZ 
Metin ELAGÖZ 
Mustafa KURT 

Emrah ODUNCU 
Mustafa BAHAR 
Ahmet ÇINAR 

Emrah ARLI 
Ahmet KUYUCU 
Serkan YAMAK 

Selçuk DELİOĞLU 
Hüseyin ÖLÇEK 
Mustafa KUNDAKÇI 

Hüseyin KUYUCU 
Ahmet ÖZDEMİR 
Gökhan ÖZDAL 

Gülyamin SAHAR 
Mesut ÖZTÜRK 
Sedat TATLI 

Derecesi 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
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65 Kg. M.Ali YILDIZ 1. 
Hüseyin CANSEVER 2. 
Murat ARSLAN 3. 

70 Kg. îsmail KOZAN 1. 
Mustafa KAÇMAZ 2. 
Kemal YAĞBASAN 3. 

75 Kg. Serhat YAYLACI 1. 
ibrahim BOZOĞLAN 2. 
Yalçın KOZAN 3. 

80 Kg. Nur BAHAR 1. 
Mehmet ŞAHYANOGLU 2. 
Hasan ÜNAL 3. 

85 Kg. Mehmet KOYUNCU 1. 
Muhtar EKlNCÎ 2. 
Mehmet HAFIZOĞLU 3. 

ABA GÜREŞt TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ; 
(09-10 Ekim 2004 ) 

Kategorisi Sporcu Derecesi 

30 Kg. Enver KÜSBECl 1. 
Bekir ÇELENK 2. 
Vahap SÜRGET 3. 

35 Kg. Mahir ÇELEN 1. 
Mustafa BAHAR 2. 
Yakup TARISEVER 3. 

40 Kg. Mustafa UYBAN 1. 
Gökhan TUNA 2. 
Turgut KURT 3. 

45 Kg. Emre ARLI 1. 
Serkan YAMAK 2. 
Ahmet KUYUCU 3. 

50 Kg. Selçuk DELİOĞLU 1. 
Cuma AKGÜL 2. 
Feyzullah tNCÎ 3. 

55 Kg. Cuma AKGÜL 1. 
Erdal AKDAĞ 2. 
Cuma SABUNCU 3. 

60 Kg. Mustafa KABACA 1. 
Mesut ÖZTÜRK 2. 
Cevdet EKtNCt 3. 
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65 Kg. 

70 Kg. 

75 Kg. 

80 Kg. 

+80Kg. 

Kazım TURAN 
Hüsamettin AYDIN 
Sebahattin DOĞAN 

Metin SARAÇ 
Mustafa ÖZDAL 
Mehmet ATAÇ 

Hüseyin ÖZDEMİR 
Ali SARITEL 
Ömer BENLİ 

Harun ÇETİNER 
Ali ARIKOĞLU 
Cemil GÜLEÇ 

Levent BAYAR 
İhsan ÖZDEMİR 
İbrahim SÜRMELİ 

Taekwon-do Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 
( 22-25 Haziran 2 0 0 0 ) 

Sporcu 

Erdal GÜLSEREN 
Hasan O R H A N 
Buket K A M B E R 

Derecesi 

2. 
2. 
3. 

Taekwon-do Atatürk Kupası Gençler Türkiye Şampiyonası 
( 8 - 11 Şubat 2001 ) 

Sporcu 

Gülnur G Ö R G E L 
Işıl C O Ş K U N 

Derecesi 

2. 
3. 

Taekwon-do Minikler Türkiye Şampiyonası 
( 05 -08 Temmuz 2001 ) 

Sporcu Derecesi 

Hilal YÜKSEL 3. 

Taekwon-do Gençler Türkiye Şampiyonası 
( 0 4 - 0 7 Temmuz 2002 ) 

Sporcu Derecesi 

Didem Y A N A R D A Ğ 3. 
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Sporcu 

Mahmut ÖKTEM 

Sporcu 

Deniz DENİZER 

Sporcu 

Ercan ÖRDEK 
Yıldırım TUNCER 

Boks Büyükler Türkiye Şampiyonası; 
(21-25 Kasım /2000 ) 

Derecesi 

3. 

Boks Yıldızlar Türkiye Şampiyonası -
( 06/10 Şubat 2001 ) 

Derecesi 

3. 

Boks Minikler Türkiye Şampiyonası 
( 20/26 Ağustos 2001 ) 

Derecesi 

Sporcu 

Süleyman ÖRDEK 

Boks Minikler Türkiye Şampiyonası 
( 18/23 Haziran 2002) 

Derecesi 

3. 

Sporcu 

Deniz DENİZER 

Boks Minikler Türkiye Şampiyonası; 
(27 Haziran 2003) 

Derecesi 

3. 

Karate 2 nci Bölge Gruplar Türkiye Şampiyonası; 
( 13/14 Ocak 2001 ) 

Kategoriler 

Genç Erkek Kum ite 

Sporcu 

Selim AVCI 
Ali CEYLAN 
Şemsettin NUR 

Derecesi 

1. 
1. 
3. 

Genç Bayan Kumite Pınar TÜMER 
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Ümit Erkek Kumite Halil GÜZEL 2. 
Ferhat AKTAR 2. 

Ümit Bayan Kumite Nilgün A K B A N T 1. 
Aynur ÖZALTUN 1. 
öz l em SAPMAZ 2. 

Gençler, Masterlcr Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası 
(05-07 Mart 2004 ) 

Sporcu Derecesi Kulübü 

Bircan SALtHLÎ 1. Kanal Jimnastik Spor Kulübü 
Cansu İNAL 2. Kanal Jimnastik Spor Kulübü 

Gençler, Masterlcr Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası 
( 01-03 Mart 2005 ) ( 18-20 Mart 2005 ) 

Sporcu Derecesi Kulübü 

înayet Ö Z D E R E 1. 
Bircan SALtHLÎ 1. Kanal Jimnastik Spor Kulübü 
Cansu İNAL 2. Kanal Jimnastik Spor Kulübü 

171.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6821) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHÎN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 
kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 
ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -
2004 yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 
B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S a y ı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / * S 2 _ ( t 
K o n u : 

^ Ç ? . / . İ « 0 0 5 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K I V I İ L L E T M E C L İ S ! B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ :a) TB1VIM B a s k . n ı n , 27 .06 .200S tar ih v e K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 -
1 2 0 8 0 say ı l ı yaz ı s ı . 

b ) V a k ı n a r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n , 18 .07 .2005 tar ih v e B . 0 2 . 1 . V G M . 0 . 1 0 1 . 6 1 0 / 
2 9 4 3 - 2 9 4 4 - 1 2 4 1 7 sayı l ı yaz ıs ı . 

c) G e n ç t i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n , 08 .07 .2005 tar ih v e B . 0 2 . 1 . G S M . 0 . 
06S.OO.OOO/1361 sayı l ı yaz ıs ı . 

B u r s a Mi l l e tvek i l i S a y ı n K e m a l D E M İ R E L ' i n , B a k a n l ı ğ ı m a t evc ih ett iği , 7 /6821 
e sas n o ' l u yaz ı l ı s o r u ö n e r g e s i c e v a b ı h a z ı r l a n a r a k ekte s u n u l m u ş t u r . 

B i lg i l er in iz i v e gereğ in i a r z e d e r i m . 

M e h m e t A l f Ş A H İ N 
D e v l e t B a k a n ı v e 

B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

E K L E R 
1- İ lg i ( b ) y a z ı 
2 - İ lg i (c) y a z ı v e e k i ı 

T.C. 
HASjHAKANLIK 

Vakı f l a r C'cnul "VlUriüıiiiğtt 

Savı : \i. 1 )2 .1 .VCM.0.101-610/2943-2944 1 2 4 1 7 

Konu : Soru Öneryesi 1 8 -07- 2005 

DI-VI.HT HAKANLIĞI VI: I İASBAKAN Y ARDIMCI İ.IC'HN A 

İlei : _*'>.ı><>.2005 tarih ve U. 02.0.01)2/4752 -4753 sayılı ya/.ılaı iniz, 

Yakıtlar Genel Müdürlüğünün 2005 yılı eski eser yatırım pi-oy.riimmt.lir. Kars il. 
Mcrkcz-inde bulunan UUı Camii Minaresi oııarım-reslorasyonu, Çevre Düzenlemesi ve eliil-proje 
isleri is*'*- loplam 220.000.00 YTl . ödenek planlanmıştır. Ynlırıı-n programmela yer alan hu eserin 
onarım \ e restorasyonunun. ihale salınmaları tamamlandığı takdirde yıl sonuna kaçlar bitirilmesi 
sağlanacaktır. 

Kars İli. Mcrkey.. Ulu Camii onarım ve restorasyonu 2004 yılımla Vakıflar Genel 
Ylfidiirliiğiincc yapılmıştır. 

Kars İlimle. Cienel Müdür lüğümüzün 2005 yılında restore et-islet devret , kat karşılığı veva 
yap- işlci devret modelleri çerçevesinde yapılmış herhangi bir yatırımı bulunmamakladı r 

Millilerine ar / ederim. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.GSM.0.065.00.000MO^ 
Konu: Soru Önergesi fi 8 -07- 2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İLGİ: 29/6/2005 tarih ve B.02.0.002/ 4752 ve 4753 sayılı yazılarınız. 

İlgi yazılar ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'e ait 
7/6821 ve 7/6822 esas no'lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ATALAY 
Genel Müdür V. 

E K L E R : 
EK1- Soru önergesi Cevabı 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/6821 ve 7/6822 esas no'lu yazılı soru önergeleri cevabıdır. 

7/6821 esas no'lu önerge; 

SORU : 1. Kars İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanmama sebepleri nelerdir? 

CEVAP : 1 - 2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003-2004 
yıllarında Kars iline yönelik yatırımları, ödenek miktarları ve kaynakları 
aşağıda belirtilmiştir. 

Bütçe Kaynaklı Yatırımlar; 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003 yılı yatırım programında; 
Kars/Merkez Sporcu Kamp Eğitim ve Gençlik Merkezi (DAP) 800 Milyar 
TL., Akyaka Spor Salonu kalorifer tesisatı onarımı 30 Milyar TL., 
Sarıkamış Spor Salonu bakım onarımı 665 Milyar TL. ve Spor tesisleri 
bakım onarımı 20 Milyar TL. ödenekle yer almaktadır. 

2004 yılında Kars/Merkez Sporcu Kamp Eğitim ve Gençlik Merkezi 
(DAP) 177 Milyar 890 Milyon TL., Spor tesisleri bakım onarımı 30 Milyar 
TL. ve Sarıkamış ilçesi futbol sahası soyunma odası bakım onarımı 100 
Milyar TL. ödenekle yer almaktadır. 

özel idare Kaynaklı Yatırımlar; 

Semt Sahalarının çevre ihatası yapımı 49.764.40 YTL. ödenekle yer 
almakta olup, yatırımlar tamamlanmıştır. 

3. 2003 yılı içerisinde; Merkez Sporcu Kamp Eğitim ve Gençlik Merkezi 
(DAP) 758 Milyar TL. Akyaka Spor Salonu kalorifer tesisatı onarımı 30 
Milyar TL., Sarıkamış Spor Salonu bakım onarımı 665 Milyar TL. ve Spor 
Tesisleri bakım onarımı 20 Milyar TL. harcama yapılmıştır. 

2004 yılı içerisinde; Kars/Merkez Sporcu Kamp Eğitim ve Gençlik 
Merkezi (DAP) 177 Milyar 890 Milyon TL. ve Sarıkamış ilçesi futbol 
sahası soyunma odası bakım onarımı 100 Milyar TL. harcama 
yapılmıştır. 

4. Belirtilen süre içerisinde; tamamlanması planlandığı halde bitirilemeyen 
projelerimiz bulunmamaktadır. 
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172.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6822) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4^ 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S a y ı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / ^ 2 . 1 ^ / 3 5 3 0 5 
K o n u : 

^rt?. / .9: /2005 

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 

İ L G İ :a) T B M M Ba9k.m11, 27.06.2OOS tar ih v e K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 -
1 2 0 8 0 sayı l ı yaz ı s ı . 

b ) V a k ı f l a r G e n c i M ü d ü r l ü ğ ü n ü n , 18.O7.2005 tar ih v e B . 0 2 . 1 . V G M . 0 . 1 0 1 . 6 1 0 / 
2 9 4 3 - 2 9 4 4 - 1 2 4 1 7 sayı l ı yaz ıs ı . 

c ) G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M U d U r l u g u n u n , 08 .07 .2005 tar ih v e B . 0 2 . 1 . G S M . 0 . 
0 6 5 . 0 0 . 0 0 0 / 1 3 6 1 sayı l ı yaz ıs ı . 

B u r s a Mi l l e tvek i l i Say ın K e m a l D E M İ R E L ' i n , B a k a n l ı ğ ı m a tevc ih ett iği , 7 /6822 
esas n o ' l u yaz ı l ı s o r u önerges i c e v a b ı h a z ı r l a n a r a k e k t e s u n u l m u ş t u r . 

Bi lg i ler in iz i v e gereğ in i arz e d e r i m . 

M e h m e t A l i Ş A H İ N 
D e v l e t B a k a n ı v e 

B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

£KL£B_ 
1- İ lg i (b ) yaz ı 
2 - İ lg i (c) yaz ı v e ek i 1 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Oene l Müdürlüğü 

Sayı : 1Î .02.1 .VCM.0.101-610 /2943-2944 1 2 4 1 7 

Kon 11 : Soru Önergesi 

/ . . . . /2005 

1 8 -07- 2005 

DF.VUÎT BAKANL1Û1 VE B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 

İlgi : 2l>.0<ı.2Ul>5 tarih ve 11.02.0.002/4752 -4753 sayılı yazılarınız. 

Vaki Hur Cîenel Müdürlüğünün 2005 yılı eski eser yatırım programında: Kars İl. 
Merkezinde bulunan Ultı Camii Minaresi onarım-restorasyonıı. Çevre Düzenlemesi ve eıüt-proje 
işleri için toplam 220.000.00 YTL ödenek planlanmıştır. Yatırını programında yer alan hu eserin 
onarım ve restorasyonunun, ihale çalışmaları tamamlandığı takdirde yıl sonuna kadar bitirilmesi 
sağlanacaktır. 

Kars İli. Merkez. Ulu Camii onarım ve restorasyonu 2004 yılında Vakıllar Cienel 
Müdürlüğünce > apılmışlır. 

Kars İlinde. Cîenel Müdürlüğümüzün 2005 yılında restore cl-işlcı devret, kal karşılığı veya 
yap- işlel devret modelleri çerçevesinde yapılmış herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır 

Miluı leriııc a iv ederim. 

- 7 9 7 -

http://Ba9k.m11


T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
B A Ş B A K A N L İ K 

G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

Say ı : B. 0 2 . 1 . G S M . 0 . 0 6 5 . 0 0 . 0 0 0 / (M \ 
K o n u : S o r u ö n e r g e s i 0 8 -07- 200^ 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
( S n . M e h m e t A l i Ş A H İ N ) 

İLGİ : 29 /6 /2005 tar ih ve B.02.0 .002/ 4 7 5 2 ve 4 7 5 3 sayıl ı yazı lar ınız. 

İlgi yazı lar ek inde gönder i len Bursa Mi l letveki l i Say ın Kema l D E M İ R E L ' e ait 
7 /6821 ve 7 /6822 esas no ' lu yazı l ı so ru önerge le r ine esas teşki l e d e c e k cevab ım ız 
ek te sunu lmuş tu r . 

B i lg i ler in ize arz eder im. 

M e h m e t A T A L A Y 
Gene l M ü d ü r V. 

E K L E R 
E K 1 - S o r u Öne rges i Cevab ı 

7/6822 no'lu önerge; 
S O R U : 1 . Kars İ l imizde, Bakan l ığ ın ız la ilgili kuru luş lar ın ıza yönel ik o larak. 2005 yılı 

iç in p lan lanmış o l an yat ı r ımlar ınız nelerd i r? 

2 . B u yat ı r ımlar iç in ayr ı lmış o lan ödenek miktar lar ı ne kadard ı r? 

3. Ay r ı l an ödenek le r i n ne kadar l ık bö lümü Kul lanı lmışt ı r? 

4 . Yı l s o n u n a kadar bu ya t ı r ım lardan hang i le r in in t a m a m l a n m a s ı 
hede f l enmek ted i r? 

C E V A P :1-2 . Bakan l ı ğ ıma bağl ı Genç l i k ve Spor Gene l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 2 0 0 5 y ı l ında 
Kars İ l ine yönel ik yat ı r ımlar ı , ödenek miktar lar ı ve kaynak lar ı aşağ ıda 
bel i r t i lmişt i r . 

B ü t ç e Kaynak l ı Yat ı r ımlar ; 

Genç l i k ve Spor Gene l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 20O5 yılı yat ı r ım p rog ramında ; 
Kars Sar ıkamış Ç im Yüzey l i Futbol Sanası 65 0 0 0 Y İ L , Me rkez Sporcu 
K a m p Eğ i t im ve Genç l i k Merkez i bak ım onar ımı 196 OBO - YTL. ödenek le 
yer a lmış o lup . ayr ıca Sar ıkamış Spnr Tes is le r i bak ım onar ımı için 
2 5 0 . 0 0 0 . - YTL. ödenek Devlet P lan lama Teşk i la t ı Müsteşar l ığında;- , 
tahs is edi lmişt i r Sar ıkamış Ç im Yüzey i ı Fu tbo l Sahas ı OİS.OOO v ' I L 
M e r k e z S p o r c u K a m p Eğit ı ı r ve Genç l ik Merkez i bak ım onar ımı iç in 
198 .080 . - YTL . öze l ö d e n e k l e yer a lmaktadır . Öze l ödenek (Spor -To to VG 
Kira) ge l i r ler inden ödenek tahsisi bü tçeye 2 0 0 5 yılı içer is inde tahmin i 
o la rak konu lmuştur . 

Ö z e l idare Kaynak l ı Yat ı r ımlar ; 

Semt Saha la r ın ın çevre ihatası yapımı 3 0 . 0 0 0 - YTL. ödenek:*- yvr 
a lmak ta o lup, yat ı r ımlar tamamlanmış t ı r . 
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3-4.Kars/Sarıkamış Çim Yüzeyli Futbol Sahası ile Merkez Sporcu Kamp 
Eğilim ve Gençlik Merkezi bakım onarımı projesine, özel ödenek (Spor 
Toto ve Kira) gelirlerinden ödenek tahsisi Bütçeye 2005 yılı içerisinde 
tahmini olarak konulmuş olup. özel ödenek kayıtlarının Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğüne zamanında intikal etmesi halinde, ihalesi yapılarak 
yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca; Sarıkamış Spor Tesisleri Bakım-Onarımı için 250.000 -YTL. 
ödenek kaydının yapılabilmesi için Maliye Bakanlığına bildirilmiş olup. 
ödenek kaydına müteakip, ödenek Kars II Gençlik vo Spor Müdürlüğüne 
aktarılacaktır. 

173.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan yapılan yatırımlara, 

Muhtaç ailelere yapılan yardımlara, 
ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/6825, 7/6826) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN < 
DYP Hatay Milletvekili 

1-Kurulduğu yıldan bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonunda toplanan kaynak miktarı toplamı nedir? 

2- Aynı süre içerisinde bu fondan, muhtaç ailelere aktarılan mali yardım ne 
kadardır? Yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3-Bugüne kadar fondan, kaç muhtaç üniversite öğrencisine ne kadar 
yardım yapılmıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

S^cJt . 
l > • , , ! < 

Saygılarımla. 
bcyu*^,.. 

ö 
Mehmet ERASLAN 

DYP Hatay Milletvekili 

1 - Yardıma muhtaç ailelerin tespiti hangi kriterlere göre yapılmaktadır? 

2 - 2005 yılı itibariyle ülkemizde yardıma muhtaç kaç aile bulunmaktadır? 

3 - Son beş yılda yıllar itibariyle ve il bazında kaç aileye Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yardım yapılmıştır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.00S/43 ///(/M J2 /4<?/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye BttyUk Millet Meclisi Başkanlığının 13.07.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00-
02-7/6825-12050/35282, 7/6826-12051/35283, 7/6828-12053/35285 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından tevcih edilen (7/6825) ve 
(7/6826) esas sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel MUdUrlUgUnden alınan cevabi yazılar ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir AT ALAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
1- Cevabi yazılar 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanışma Gene l Müdür lüğü 

Sayı : B .02 .1 .SYD.0 .06 .00 .00- £83"?-

Konu : Soru önerges i 

2 /Z- / 7 / 2 0 0 5 

D E V L E T BAKANLIĞINA 
(Sayın B e ş i r A T A L A Y ) 

İ lgi: T .B .M .M Gene l Sekreter l iğ i Kanunlar Karar lar Dai re Başkanl ığının 
13.7.2005 tar ih ve A.01.0 .GNS.0 .10.00.02-7 /6825-6826 sayıl ı yazısı ek inde 
gönder i len soru önerges i . 

Hatay Mil letveki l i Sayın Mehme t E R A S L A N taraf ından tevc ih ed i len , 7 /6825-
6826 esas no lu yazı l ı soru önerges ine ilişkin Gene l Müdü r l üğümüzün cevabı ek te 
sunulmaktadır . 

Bilgi lerinize arz eder im. 

tZ.CLcL 
Mevlüt BİLİCİ J ^ 
Gene l Müdür 

H A T A Y M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N M E H M E T E R A S L A N ' I N Y A Z I L I S O R U 
Ö N E R G E S İ N İ N C E V A B I : ( E S A S 7 /6825) 

S o r u - 1 K u r u l d u ğ u y ı l dan b u g ü n e k a d a r Sosya l Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a Teşv i k 
F o n u n d a t o p l a n a n k a y n a k mik ta r ı t op lamı ned i r? 
C e v a p - 1 F o n u n k u r u l d u ğ u 1 9 8 6 y ı l ından i t ibaren e lde ed i l en gel i r ler aşağ ıdak i 
t a b l o d a göster i lmiş t i r . 

Y I L L A R 
1986 
1987 
1 9 8 8 
1989 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 9 2 
1993 
1 9 9 4 
1995 
1 9 9 6 
1997 
1 9 9 8 
1 9 9 9 
2 0 0 0 
20O1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
2 0 0 5 (6 ay) 
T O P L A M 

( M İ L Y O N T L ) 
F O N G E L İ R L E R İ 

7 8 . 8 4 2 
165 .537 
196 .957 
4 6 0 . 2 0 2 
828 .081 
1.222.144 
2 .284 .423 
9 .516 .556 
15 .885 .836 
32 .620 .490 
4 3 . 1 3 1 . 9 7 3 
125 .489 .630 
2 3 5 . 6 5 3 . 7 6 1 
369 .052 .702 
6 5 1 . 2 4 3 . 6 5 3 
841 .698 .695 
6 6 3 . 8 2 1 . 4 9 5 
1 .025.946.526 
1 .578.387.445 
6 7 5 . 5 1 9 . 7 4 0 
6 .273 .204 .488 

Y u k a r ı d a k i t a b l o r a k a m l a r ı 
rakamlard ı r . 

F o n ' u n o yı l i ç inde a l a c a ğ ı n ı n t a h a k k u k et t iğ i 

6 6 3 . 8 2 1 . 4 9 5 M i l y o n T L 2 0 0 2 ' d e t a h a k k u k e d e n ge l i r le r imiz in t o p l a m ı o l u p , 
d a h a ö n c e k i y ı l l a rda t a h a h k u k ed ip te tahs i l e d i l e m e y e n ge l i r l e r im iz 2 0 0 2 y ı l ında 
890 .217 .42S M i l y o n T L o l m a k üzere tahs i l ed i lmiş t i r . (Gel i r v e K u r u m l a r 
V e r g i s i , T ra f ik P a r a Ceza la r ı ) Ma l iye B a k a n l ı ğ ı n d a n ö n c e k i y ı l lar ın a l a c a ğ ı n ı n 
s e r b e s t b ı r a k ı l m a s ı n d a n kaynak lanmış t ı r . 
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Cevap-2 Türkiye genelinde muhtaç ailelere yardım yapılmak üzere, İllerde Vali 
İlçelerde Kaymakam başkanlığında kurulu bulunan 931 Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak tutarları yıllar itibariyle aşağıda yer 
almaktadır. 

(MİLYON TL) 

YILLAR 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005(6ay) 
TOPLAM 

FON GİDERLERİ 
30.174 
68.848 
225.692 
211.830 
531.632 
670.891 
1.643.394 
6.111.179 
17.445.984 
31.945.942 
39.421.881 
86.930.971 
164.397.066 
399.310.660 
590.353.667 
820.085.936 
787.980.980 
651.990.272 
1.347.846.545 
683.878.520 
5.631.082.064 

Fon gelirlerinden Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine istinaden bütçeye 
%10-%78 arasında değişen oranlarda aktarma yapılmakta iken 2002 yılının 
Ekim ayından itibaren bütçeye aktarma uygulamasına son verilmiştir, ilgili 
tarihe kadar yapılan aktarmalar Fon Giderlerine dahildir. 
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SORU-3 Bugüne kadar Fondan kaç muhtaç ünüversite öğrencisine ne kadar yardım 
yapılmıştır? 
Cevap-3 Yüksek öğrenim öğrencilerine başarılı olmak koşuluyla 1989 yılından bu 
yana verilmekte olan burs uygulaması, 5103 Sayılı kanun uyarınca 2003-2004 
öğretim yılından itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmiştir. 

Fondan yalnızca 2003-2004 öğretim yılından önceki yıllarda burs almaya hak 
kazanan ve başarılı olan yüksek öğrenim burs ödemeleri yapılmaktadır. 1995-2005 
yılları arasında Fondan yapılan burs ödemeleri ve öğrenci sayıları aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

ÖĞRETİM 

YILLARI 
1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 

BURSİYER 
ÖNCEKİ 
YILDAN 
DEVİR 
55.000 
68.241 
102.779 
108.395 
161.046 
132.437 
151.158 
167.311 
147.867 
94.182 

SAYISI 
YENİ 

VERİLEN 
45.525 
55.358 
75.808 
119.522 
43.045 
89.273 
113.826 
46.587 
54.753 

TOPLAM 
100:525 
123.599 
164.565 
221.595 
204.091 
221.710 
264.984 
213.898 
147.867 
94.182 

BURS 

TUTARI (TL) 
1.809.450.000.000 
4.449.564.000.000 
10.951.730.000.000 
20.445.475.000.000 
27.595.460.000.000 
49.662.860.000.000 
107.071.605.000.000 
115.419.915.000.000 
165.019.615.000.000 
92.767.020 YTL 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI : (ESAS 7/6826) 

Soru-1 Yardıma muhtaç ailelerin tespiti hangi kriterlere göre yapılmaktadır? 
Cevapl - Yardıma muhtaç aileler 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma 
Teşvik Kanunu'nun kapsamı (2.madde) çerçevesinde yardım başvurusunun yapıldığı 
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarınca tespit edilmektedir. 

Yardıma muhtaç vatandaşlarımız ikamet ettikleri yerdeki İl/İlçe Sosyal 
Yardımlaşma Dayanışma Vakfına başvurmak suretiyle yardımlardan 
yararlanmaktadırlar. 

Soru-2 2005 yılı itibariyle ülkemizde yardıma muhtaç kaç aile bulunmaktadır? 

Soru-3 Son beş yılda yıllar itibariyle ve İl bazında kaç aileye Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan yardım yapılmıştır? 

Cevap-2-3 Türkiye genelinde 931 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 
alınan faaliyet raporlarına göre; 2005 yılı Mayıs ayı itibariyle Vakıflarımızca yardım 
yapılan kişi sayısı 2.336.563 kişidir. 2003,2004 yılları ve 2005 yılı Mayıs ayı itibariyle 
İl bazında (ilçeler dahil) yardım yapılan kişi sayısını gösteren tablolar ekte 
sunulmaktadır. 
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İL BAZINDA 
YILLARA GÖRE YARDIM YAPILAN KİŞİ SAYILARI 

İLİ 

KIRŞEHİR 
KİLİS 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
OSMANİYE 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
Ş.URFA 
ŞIRNAK 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
UŞAK 
VAN 
YALOVA 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
GENEL TOPLAM 

2003 YILI KİŞİ 
SAYISI 

34.023 
72.407 

157.930 
192.126 
56.668 

143.927 
143.899 
112.225 
63.240 

1.757.113 
24.539 
23.499 

118.823 
39.030 
63.919 
74.613 

1.623.581 
52.673 
38.428 

101.341 
191.268 
73.588 
57.228 

118.991 
92.522 
18.003 

109.168 
106.317 
14.192 

148.646 
312.394 

10.076.775 

2004 YILI KİŞİ 
SAYISI 

31.796 
27.815 

104.218 
196.405 
67.986 

121.340 
175.417 
121.822 
46.748 
51.619 
22976 
44.318 

123.000 
59.786 
44.675 
64.761 

103.775 
57.177 
38.560 
82.682 

275.743 
81.303 
51.029 

112.755 
69.868 
18.428 
29.649 

116.150 
14.457 
77.850 
51.216 

7.244.573 

2005 YILI OCAK-
MAYIS KİŞİ SAYISI 

8.877 
12.887 
14.675 
53.472 
24.758 
43.193 
44.094 
34.767 
11.310 
26.353 

7.648 
12.676 
41.300 
21.585 

9.427 
40.405 
29.350 
19.563 
6.359 

25.024 
92.035 
31.905 
11.269 
34.010 
27.392 

7.329 
12.875 
43.540 
6.957 

23.211 
13.118 

2.336.563 

AÇIKLAMA: Yardım türlerine göre (Yiyecek, giyecek, yakacak, barınma, vb.) Vakıflarca 
yardım yapılan kişi sayılarını göstermektedir.Bir kişiye yapılan değişik her yardım yeni bir kişi 

olarak değerlendirilmiştir. 
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İL BAZINDA 
YILLARA GÖRE YARDIM YAPILAN KİŞİ SAYILARI 

İLİ 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AKSARAY 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARDAHAN 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BARTIN 
BATMAN 
BAYBURT 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
DÜZCE 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İĞDIR 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
K.MARAŞ 
KARABÜK 
KARAMAN 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRIKKALE 

2003 YILI KİŞİ 
SAYISI 

74.697 
92.214 
78.498 
81.720 
36.041 
41.011 

286.706 
84.527 
21.756 

102.676 
72.711 

114.353 
57.546 
69.353 
12.126 
18.012 
24.787 
39.666 
27.657 
37.782 

202.926 
53.729 
37.608 
65.745 
77.390 
79.327 
96.361 
66.703 
44.828 
32.653 

141.755 
43.939 

132.714 
144.419 

13.284 
48.011 
93.435 
13.052 
92.455 
68.829 

337.601 
284.241 
82.153 
33.049 
22.747 
41.281 
49.928 

107.586 
21.590 

KIRKLARELİ | 37.276 

2004 YILI KİŞİ 
SAYISI 

116.467 
127.170 
70.873 

113.953 
42.529 
50.809 

293.477 
105.481 
17.837 
14.519 
77.147 

113.688 
23.957 

101.850 
9.834 

20.852 
29.944 
48.608 
30.215 
28.339 

240.337 
52.653 
35.513 
71.590 
64.475 

245.434 
38.263 
56.717 
74.660 
35.050 

114.540 
61.191 

269.534 
68.501 
21.557 
40.480 

104.456 
18.722 
60.508 
92.529 

531.580 
589.086 
80.773 
27.881 
27.305 
38.323 
79.484 

112.999 
29.457 

2005 YILI OCAK-
MAYIS KİŞİ SAYISI 

44.187 
30.356 
16.341 
23.078 
20.853 
15.950 
74.448 
24.007 
6.869 
5.610 

22.827 
28.467 

5.299 
262.742 

3.054 
9.718 
9.285 

15.119 
4.945 

11.382 
74.604 
15.188 
13.407 
25.354 
23.287 
55.829 
12.394 
15.102 
13.178 
13.160 
44.563 
17.163 
55.644 
23.937 

6.858 
10.485 
28.384 

7.284 
17.305 
34.142 

203.342 
61.932 
25.952 
10.740 
9.753 

12.881 
23.299 
29.336 
10.638 

38.102İ 15.5211 
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174.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sokakta yaşayan uyuşturucu madde 
kullanımına açık durumdaki çocuklara, 

SHÇEK'in yaptığı hizmetlere, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, 2002 yılından itibaren SHÇEK'e atanan 

idarî personele, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6827, 6828, 6829, 6830) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Sokak çocuğu olarak isimlendirilen "sokakta yaşayan bali ve tiner gibi 
uyuşturucu madde kullanımına açık olan" çocuklarımızın illere göre tespit 
edilen sayısı ve tahmini sayısı kaçtır? 

2-Sokak çocuklarından tedavi edilerek veya ikna yolu ile ailelerine 
döndürülen veya yurtlara alınan çocuk sayısı kaçtır? 

3- Son on yılda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından burs almak 
için müracaat eden öğrenci sayısı ne kadar dır? Ne kadarına burs verilmiştir? 

4- İllerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım almak 
için son on yılda müracaat eden aile sayısı ne kadardır? Yıllara göre kaç 
kişiye ayni ve nakdi yardım yapılmıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak, cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLiAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - SHÇEK bünyesinde bulunan yetiştirme yurtları ve çocuk yuvalarında kaç 
çocuk barınmaktadır? Son on yılda bu yurtlarda barındırılmak Özere kaç 
çocuk adına başvuru yapılmıştır? Bunlardan kaçına barınma imkanı 
sağlanmıştır? 
2 - SHÇEK bünyesinde bulunan kaç çocuk, evlat edinme yolu ile başka 
ailelere verilmiştir? 
3 - Kaç aile evlat edinmek üzere sıra beklemektedir? 
4 - Şartları uymaması nedeniyle, kaç ailenin başvurusu iptal edilmiştir? 
5 - Evlatlık olarak verilen çocukların kaçı ailelerden tekrar geri alınmıştır? 
Geri alınma nedenleri nelerdir? 

14.06.2005 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letveki l i 

Kars il imiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal yapısı, kültürü, 

tar ih i , doğal ve tur izm değerler inin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini a lmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedi r . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars i l imizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2005 yılı İçin 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanHrmştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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13.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

Dr. i.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalısma ve Sosyal 
işler Komisyonu Üyesi 

Yazılı basında çıkan haberlere göre; SHÇEK'e bağlı kuruluşlara, sosyal hizmet 
uzmanı, öğretmen ve psikolog yerine vaiz, vaize ve imam hatip lisesi mezunu 
kişilerin atandığı belirtilmektedir. 

1. SHÇEK'e bağlı kuruluşlara, 2002 yılı sonundan bugüne kadar, sosyal 
hizmet uzmanı, öğretmen ve psikolog kaç kişi atanmıştır? 

2. Sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve uzman öğretmenlerin görev alması 
gereken idari kadrolara, imam hatip mezunu, vaiz ve vaize kaç kişi 
atanmıştır? Bu atamalarda hangi usul ve esaslarla yapılmıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 7 / 0 0 . / ^ ^ /2./.2ı/2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığımın 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12080 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN (2 adet). Bursa Milletvekili 
Sayın Kemal DEMİREL ve Ordu Milletvekili Sayın Dr.l.Sami TANDOĞDUya ait Yazılı 
Soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 

NimeföUBİOKÇU 
Devle^Bakanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
7/6827 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU1: 

Sokak çocuğu olarak isimlendirilen ''sokakta yasayan bali ve tiner gibi 
uyuşturucu madde kullanımına açık olan" çocuklanmızın illere göre tespit 
edilen sayı ve tahmini sayı kaçtır? 

CEVAP 1: 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
açıkça, "çocuk ihmali ve istismarı" konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını 
öngörmektedir. Bu çerçevede 2828 sayılı Yasanın 3. maddesi (e) bendine eklenen 6. 
maddeyi ve 1997 yılında çıkan 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta 
yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet vermek amacıyla hizmete açılan; "Çocuk ve 
Gençlik Merkezleri" eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, 
yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya 
kalan ve sokakta çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma 
yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı veya gündüzlü sosyal 
hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır. 

Bu doğrultuda sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik Türkiye genelinde 
43 Çocuk ve Gençlik Merkezi ile hizmet verilmektedir. Bu merkezlerimizde tespitleri 
yapılan madde bağımlısı çocuklar Sağlık Bakanlığı' na bağlı tıbbi tedavi merkezlerine 
yönlendirilmektedir. 

Bu güne kadar 3475 madde kullanan çocuğa ulaşılmış olup, bu çocuklar Sağlık 
Bakanlığına bağlı tıbbi tedavi merkezlerine yönlendirilmiştir. Merkezlerimizin 
bulunduğu illerde ulaşılan çocuk sayısı ekli çizelgede sunulmuştur. 

SORU 2: 

Sokak çocuklanndan tedavi edilerek veya ikna yolu ile ailelerine 
döndürülen veya yurtlara alınan çocuk sayısı kaçtır? 

CEVAP 2: 

Halen Türkiye genelinde hizmet veren 43 Çocuk ve Gençlik Merkezimizle 
ulaşılan madde bağımlısı çocuk sayısı 3475' dir. Yukarıda da belirtildiği üzere 572 
sayılı kanun hükmünde kararname ve Çocuk ve Gençlik Merkezleri yönetmeliği 
gereğince sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmetler yürütülmekte olup, 
ekte sunulan çizelgede aile yanına döndürülen ve yurtlara alınan çocuklara ilişkin 
veriler bulunmakla birlikte bu veriler sadece madde bağımlısı çocuklara ilişkin 
olmayıp, tüm sokakta yaşayan ve çalışan çocukları kapsamaktadır. 

Saygılarımla. \ I y \ 

NimeMpUSBkÇU 
Devle\Bakanı 
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ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÇOGEMLERDEN HİZMET ALAN ÇOCUK SAYILARI 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

KURULUŞ ADI 

ADANA 75.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
ADANA OĞUZ KAAN KOKSAL ÇOCUK 
VE GENÇLİK MERKEZİ 
SAKARYA (ADAPAZARI) ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
ADIYAMAN ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
ANKARA BEHİCE EREN ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ (HİZMET GEÇİCİ 
SÜRE DURDURULDU) 
ANKARA FATMA ÜÇER ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
ANKARA ULUS ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
ANTALYA AKSU SEVGİ KÖYÜ 80. YIL 
ÇOGEM 
ANTALYA ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
ANTALYA UMUTEVİ ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 

AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 

BATMAN 80. YIL ÇOGEM 

BURSA ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
ÇORUM ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
DENİZLİ ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
DİYARBAKIR 75.YIL ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
DÜZCE ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
ELAZIĞ VALİ OSMAN AYDIN ÇOCUK 
VE GENÇLİK MERKEZİ 
ESKİŞEHİR ZEHRA KEMAL AKSOYLU 
ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 
GÖLCÜK ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 

UUŞILAN 
TOPLAM 
ÇOCUK 
SAYISI 

2605 

30 

159 

135 

341 

167 

1245 

27 

366 

942 

556 

33 

844 

452 

330 

4300 

25 

51 

52 

518 

AİLE 
YANINA 
DÖNEN 
ÇOCUK 
SAYISI 

253 

4 

254 

3 

1 

488 

13 

6 

22 

70 

166 

4 

15 

20 

KORUN 
MA 

ALTINA 
ALINAN 
ÇOCUK 
SAYISI 

22 

1 

8 

81 

1 

4 

5 

5 

8 

MADDE 
BAĞIMLISI 

ÇOCUK 
SAYISI 

30 

46 

27 

25 

196 

29 

15 

39 

4 

23 

1 

12 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

STANBUL AĞAÇLI ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
STANBUL AYVANSARAY ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 80.YIL 
ÇOGEM 
İSTANBUL BEYOĞLU 75.YIL ÇOCUK 
VE GENÇLİK MERKEZİ 
İSTANBUL FLORYA ÇOCUK VE 
GENÇ.ÜK MERKEZİ 
İSTANBUL KADIKÖY YELDEĞİRMENİ 
ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 
İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY 
GÖZLEMEVİ 
İSTANBUL TAKSİM ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
İZMİR ALSANCAK ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
İZMİR KARŞIYAKA ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 

İZMİR MEHLİKA RİBNİKAR ÇOGEM 

İZMİR NECDET ALPAR ÇOCUK VE 
GENÇLİK MERKEZİ 
İZMİT 80. YIL ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
KAYSERİ ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
KONYA ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ (HİZMET GEÇİCİ OLARAK 
DURDURULDU) 
KÜTAHYA ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
MALATYA 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
MANİSA ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
MERSİN ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
SİİRT 80. YIL ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
ŞANLIURFA ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 
YALOVA ÇOCUK VE GENÇLİK 
MERKEZİ 

TOPLAM 

5633 

8784 

37 

1332 

135 

1507 

6123 

228 

457 

839 

29 

275 

203 

467 

186 

64 

94 

51 

987 

190 

55 

580 

548 

41982 

8463 

374 

3 

442 

26 

247 

594 

75 

225 

6 

21 

32 

3 

21 

160 

1 

12012 

13 

2 

2 

13 

12 

6 

18 

3 

1 

4 

3 

1 

8 

3 

1 

225 

167 

1697 

: İÇ"'^! 

341 

372 

20 

211 

9 

46 

2 

4 

8 

6 

103 

2 

23 

1 

3475 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
7/6828 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU1: 

SHÇEK bünyesinde bulunan yetiştirme yurtları ve çocuk yuvalarında kaç 
çocuk barınmaktadır? Son on yılda bu yurtlarda barındırılmak üzere kaç çocuk 
adına başvuru yapılmıştır? Bunlardan kaçına barınma imkanı sağlanmıştır? 

CEVAP 1: 

Çocuk Yuvalarında 9609 (0-12 yaş) çocuğumuza, Yetiştirme Yurtlarında 10127 
(13-18+yaş) gencimize hizmet verilmektedir. 

Son on yılda bakılan çocuk ve genç sayısı 

Çocuk Yuvası 
(0-12 Yaş) 

1995- 6696 
1996-
1997-
1998-
1999-
2000-
2001-
2002-
2003-
2004-
2005-

SORU 2: 

6552 
6974 
6540 
7266 
7521 
7794 
8555 
8910 
9542 
9609 

Yetiştirme Yurdu 
(13-18+Yaş) 

10050 
9936 
9603 
9374 
9087 
9568 
9619 
9554 
9988 
10253 
10127 

SHÇEK bünyesinde bulunan kaç çocuk, evlat edinme yolu ile başka 
ailelere verilmiştir? 

CEVAP 2: 

Bu güne kadar korunma altında olup durumu yasal olarak evlat edinmeye 
uygun olan 7886 çocuğumuz evlat edinme hizmetinden yararlandırılmıştır. 

SORU 3: 

Kaç aile evlat edinmek üzere sırada beklemektedir? 

CEVAP 3: 

Evlat edinmek üzere yaklaşık 2500 aile sırada beklemektedir. Yılda ortalama 
500 çocuk evlat edinme hizmetinden yararlandırılmak üzere aile yanına 
yerleştirilmektedir. 
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S O R U 4: 

Şartları uymaması nedeniyle kaç ailenin başvurusu iptal edilmiştir? 

CEVAP 4: 

Evlat ed inme işlemleri gerçekleştir i l irken, başvurunun şahsen yapı lması koşulu 
bulunmaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanı taraf ından evlat ed inme koşul lar ı , işlemler ve 
mevzuata ilişkin olarak kişilere ayrıntılı bilgi ver i ld iğinden, koşulları uygun o lan aileler 
başvuruda bulunmaktadır . Bu nedenle evlat ed inme dosyasının hazır lanma 
aşamasında iptallerin oranı o ldukça düşük olmaktadır. Bu aşamada iptaller genell ikle 
savcılık belgesi , bulaşıcı hastalık ve sağlık durumunu gösterir belge v.b hususlardan 
kaynaklanmaktadır. 

S O R U 5: 

Evlatlık olarak verilen çocuklann kaçı ailelerden geri al ınmıştır? Geri 
al ınma nedenleri nelerdir? 

CEVAP 5: 

Evlat ed inmek üzere aile yanına yerleştir i len çocuklar ai lenin tercihleri 
doğrul tusunda olmaktadır . (0-1) yaş grubunda yer alan çocuklar ancak ciddi sağlık 
sorunu yaşanması v e ai lenin de talebi doğrul tusunda ai leden ger i alınmaktadır. 
Büyük yaş grubu çocuklar ise aile ile iletişim kurmaya başlayıp her iki tarafta kendini 
hazır hissettikten sonra yerleştirme işlemi gerçekleştir i lmektedir. Yer leşt i rme işlemi 
sonrasında da mes lek elemanlarınca aileye danışmanlık hizmeti veri lmektedir. Bu 
nedenle bu grupta yer alan vakalar istatistiklerde öneml i bir yer a lmamaktadır . 

Saygılarımla. \ / » 

N i m â r ç l ^ B U M Ç U 
DevWt Bakanı 

B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L DElUİİRELMtP 
7 / 6 8 2 9 N O L U S O R U Ö N E R O E S İ CEVABID1R;&$|Ş 

K a r s İ l imiz , b u l u n d u ğ u coğra f i k o n u m v e s a h i p *otdû'ot l * 'dodafV«iP»«r 
k ü l t ü r ü , ta r ih i , d o ğ a l v e t u r i z m d e ğ e r l e r i n i n o l u ş t u r d u ğ û ^ p o J a n ^ g t f U c y 
d e ğ e r l e n d i r e r e k v e ö z k im l iğ in i y a ş a t a r a k u y g a r v e g e l i ş m i ş bir, o r tany l jCKat^as 
v e D ü n y a t u r i z m i n d e hak l ı v e s a y g ı yer in i a l m a k iç in ç a b a h a r c a m a k t a d ı r . . . . -„ ._ , . 

H e r g e ç e n g ü n b ü y ü y e n bir İ l imiz in d a h a İyi b i r d ü z e y e g e l m e s i iç in h a k 
e t t iğ i d e ğ e r i a l m a s ı g e r e k m e k t e d i r . S a h i p o l d u ğ u k a y n a k l a r ı n d a h a İyi k u l l a n ı m ı 
v e g e l i ş m e s i iç in ü l k e e k o n o m i s i n d e n u y g u n ya t ı r ımlar ı a l m a s ı b ü y ü k ö n e m 
taş ımak tad ı r . 

S O R U L A R : 

1 - K a r s İ l imizdek i Bakan l ığ ın ı z l a i lgil i ku ru luş la r ın ı za y ö n e l i k o l a r a k , 2 0 0 9 
yı l ı iç in p l a n l a n m ı ş o l a n yat ı r ımlar ın ız ne le rd i r? 

2 - B u ya t ı r ımlar iç in ayr ı lmış o l a n ö d e n e k mik ta r ı n e k a d a r d ı r ? 
3 - Ayr ı lan ö d e n e k l e r i n n e kadar ı ku l lan ı lmış t ı r? 
4 - Y ı l s o n u n a k a d a r b u y a t ı r ı m l a r d a n h a n g i l e r i n i n t a m a m l a n m a s ı 

h e d e f l e n m e k t e d i r ? 

C E V A P L A R : 

K o n u y a İ l işk in o l a r a k B a k a n l ı ğ ı m a bağl ı S o s y a l H i z m e t l e r v e Ç o c u k 
E s i r g e m e K u r u m u G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e ver i len c e v a b a g ö r e ; 

2 0 0 5 y ı l ında K u r u m u n ya t ı r ım p rog ramında inşaat ı d e v a m e d e n p ro je 
b u l u n m a m a k t a d ı r . 

2 0 0 5 y ı l ında K u r u m u n ya t ı r ım p r o g r a m ı n d a bi r p ro je y e r a l m a d ı ğ ı n d a n ay r ı lm ış 
o l a n ö d e n e k b u l u n m a m a k t a d ı r . 

Sayg ı la r ım la . 

I i m e t 
Dev le t 

Ç U 
kan ı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYİN DR.İ.SAMİ TANDOĞDU'NUN 
7/6830 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Yazılı basında çıkan haberlere göre; SHÇEK'e bağlı kuruluşlara, sosyal 
hizmet uzmanı, öğretmen ve psikolog yerine vaiz, vaize ve imam hatip lisesi 
mezunu kişilerin atandığı belirtilmektedir. 

SORU 1 : 

SHÇEK' e bağlı kuruluşlara, 2002 yılı sonundan bu güne kadar, Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Öğretmen ve Psikolog kaç kişi atanmıştır ? 

CEVAP 1 : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
kuruluşlara Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar nakil ve açıktan olmak üzere; 2002 
yılında 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog açıktan, 2003 yılında 10 Sosyal Çalışmacı, 
2 Psikolog naklen, 33 naklen, 10 açıktan olmak üzere 43 Öğretmen, 2004 yılında 
12 naklen, 12 açıktan olmak üzere 24 Sosyal çalışmacı, 1 naklen, 6 açıktan olmak 
üzere 7 Psikolog, 141 naklen, 4 açıktan olmak üzere 145 öğretmen, 2005 yılında ise 
5 Sosyal Çalışmacı, 2 Psikolog naklen, 10 naklen, 2 açıktan olmak üzere 12 
öğretmen ataması yapılmıştır. 

SORU 2 : 

Sosyal Hizmet Uzmanı, psikolog ve Uzman Öğretmenlerin görev alması 
gereken idari kadrolara, İmam Hatip mezunu, vaiz ve vaize kaç kişi atanmıştır ? 
Bu atamalarda hangi usul ve esaslarla yapılmıştır? 

CEVAP 2 : 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 

kuruluşlara İmam Hatip Lisesi veya diğer Lise mezgnlarının idareci olarak 
atanmasına imkan bulunmadığından İmam Hatip Lisesi mezunu olup, idareci olarak 
atanan personelimiz yoktur. Ayrıca, vaiz yada vaize olup, idareci olarak atanan 
personelimiz yoktur. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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175.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/6831) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4< D 
Kemal DEMİREL X 

Bursa Mil letvekil i 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 
kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 
ve saygın yerini almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları atması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars il inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİt KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.1S.O.APK.0.23-300- ) i- + L " u l ° 
Konu : Yazıl. Soru önergesi 1 5 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12080 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6831 esas numaralı 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A^. 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/6831) 

Sorular 1,234; 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyel değerlendirilerek hak ettiği yeri almak 
için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

- Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

- Bu yatmmlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
- Belirtilen süre içerisinde,tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama 

sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 1.2.3.4: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatınm Programında" 
Kars ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalannı gösterir Tablo Ek-l'de 
verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatınm 
Programında" Kars ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalannı gösterir 
Tablo Ek-2'de verilmiştir. 
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DSİ KARS İLİ 2003-2005 YİLİ BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK VE H 

Ek-1 tablo 

PROJE ADİ 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

»)BOyOkSul?M 

Kan-Selm 

b)KOçûkStı İşitil 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 

Kan Ad Içmasuyu 

İL TOPLAMI 

2003 YIU 

ödMMk 

3107091 

1806000 

1806000 

1301091 

$815000 

8815000 

11922091 

Hatama 

2954031 

1803000 

1803000 

1151 031 

6000000 

6000000 

8954031 

2004 YIU 

Oditıtk 

3660625 

2705200 

2705200 

955425 

3680625 

HtYCttlM 

3397637 

2703000 

2703000 

694637 

3397637 

OdWMfil(SwM 
batı) 
4794400 

3500000 

3500000 

1294400 

4794400 

2005 YIU 

Aktarma 

2193000 

2000000 

2000000 

193000 

2193000 

RavteMMMgl 

6987400 

5500000 

5500000 

1487400 

6987400 

EkOdM 

700 

7000 

700 

700 

Not: (*) Projeye ek Ödenek sütunundaki Bave Ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile Devle 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(**) Projeye aktama sotunudaki ilave Ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı MOsteşarlığmın 06/07/2005 tarih ve 3107 s 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih ve 4671 say 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÖDÜRLÜĞÜ 
Ek-2 t a b l o KARS İLİ 2003 YILI YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı Ödenek Harcama 
(milyon TL) (milyon TL) 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 
2003-14J9 Tematik Haritalar 4.286 1.129 
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776.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/6832) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
E N E R J İ V E TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- 11~Ğf 
Konu : Yazıl, Soru önergesi 1 1 3 1 0 15 A Ğ U S T O S 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12080 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6832 esas numaralı 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzügü'nün 99 uncu maddesi gereği Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan "" 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 

B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M İ R E L ' İ N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A R I 

(7 /6832) 

S o r u l a r 1.2.34 : 

Kars i l imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal yapısı , kültürü, tarihi 
doğal v e turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyel değerlendirilerek hak ettiği yeri almak 
için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen i l imizin daha iyi bir düzeye ge lmes i iç in hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip o lduğu kaynakların daha iyi kullanımı v e ge l i şmesi için ülke 
ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Kars i l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2 0 0 5 yılı için 
planlanmış o lan yatırımlarınız nelerdir? 
B u yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

C e v a p l a r 1.2.3.4 : 

Dev le t Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2 0 0 5 yılı "Yatırım Programında" Kars 
ilinde yer alan yatırımların ödenek v e harcamalarım gösterir Tablo E k - l ' d e verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 200S yılı "Yatırım Programında" 
Kars ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir Tablo Ek-2'de 
verilmiştir. 
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DSİ KARS İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK VE 

Ek-1 tablo 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

l)BOyûkSulfM 

Kart-Selim 

b)KûçOkSulflorl 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 

KaraAdlçmesuyu 

İL TOPLAMI 

2003 Y1U 

ödanak 

3107091 

1806 000 

1606000 

1 301 091 

8815000 

8 815000 

11922091 

Harcama 

2954031 

t «03 000 

1603000 

1 151 031 

6000 000 

6000000 

8954031 

2004YIU 

Ödanak 

3 660625 

2 705200 

2705200 

955 425 

3660 625 

Harcama 

3397 637 

2703000 

2703000 

694637 

3397637 

ödMWftl(S«M 
basr) 

4794400 

3500000 

3500000 

1294 400 

4794400 

2005YIU 

Aktarma 

2193 000 

2000000 

2000000 

193 000 

2193000 

Ravtza ödanaj)i 

6987400 

5500000 

5500000 

1487400 

6967400 

Ek ö 

7 0 

70 

7 

7 

Not: O Projeye ek ödenek sütunundaki üave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı iie Dev 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(**) Projeye aktama sûtunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tarih ve 3107 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve fınansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih ve 4671 sa 



00 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

E k - 2 t a b l o KARS İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek 

(milyon TL) 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

16U4 Türkiye Stratigrafi Komitesi LHostratigrafiAdlamalan 1.111 

Rev.ödenek P 
(milyon TL) 

1.100.4 V 
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/ 77.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in, Beykoz Belediyesince asılan bir afişe ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6833) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2005 

MI 
Emin ŞİRİN 

İstanbul IVÜLLETVEICİLt 

İstanbul Anadolu Hisarı'nda, Hisarın hemen önünde yoldan görünür şekilde "Beykoz 
Belediye Başkanlığı" tarafından asılan bez afiş şu şekildedir: 

"Anadolu Hisarı ToplarönÜ Namazgahında Cuma Namazları başlıyor... Tüm 
Beykozlular davetlidir. Muharrem Ergul Beykoz Belediye Başkanı". 

Sorular: 

1- Toplu Cuma Namazları tertiplemek ve bunları bez afişlerle halka duyurmak, ilçe 
belediye başkanlarının veya diğer butun belediye başkanlarının görev kapsamı içinde 
raidir? 

2- Belediyelerin toplu namaz organizasyonu laik devlet idaresi prensibi ile bağdaşmakta 
mıdır? 

T.C. 
IÇtŞLERÎ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B0S0MAH065000/<»>V?-^~' i-<Z'Ct6^ Ğ.J.f\./2005 
KONU: 7/6833 esas numaralı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 27.6.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12080-7/6833-12049-35278 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRİN'in "Beykoz 
Belediyesince asılan bir afişe ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Beykoz ilçe sınırları içinde bulunan Anadoluhisarı ToplarönÜ Namazgahı'nın, 
İstanbul'u fethetmek için Anadolu'dan gelen Sultan Beyazıt Han tarafından 1396 yılında 
askerlerin ibadeti için inşa ettirilen açık ibadethane alanı olduğu, 

1984 yılında ibadete açılan ve zaman zaman kesintiye uğrasa da 21 yıldan beri yaz 
ayları boyunca Cuma Namazları kılınan namazgahın bakımsızlık sonucu hoş olmayan 
görüntüye sebep olduğu, mahalle halkının Beykoz Belediyesine müracaatı üzerine gerekli 
çevre temizliğinin yapıldığı, söz konusu mahalde namaz kılınıp kılınamayacağı, 
kılınabilecekse personel görevlendirilmesi yönünde yapılan başvurunun İl Müftülüğünce 
uygun görülmesiyle, İlçe Müftülüğünce anılan Namazgahta Cuma namazlarını kıldırmak 
üzere münavebeli olarak 2 personel görevlendirildiği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

İülkadir AKSU 
Bakan 
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178.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6834) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 8 2 4 -
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B050APK008OO04.3.73-l/;.&O ££/07/2005 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nin 27/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesine (7/6834) lişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

İçişleri Bakanlığınca, 2003-2004 yıllarında Kars il Özel İdaresi ve Belediyelerine, toplam 
185.000 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Kars İline, yatırım gideri olarak 2003 
yılmda 13.211,28 YTL. değerinde 10 adet bilgisayar, 5.548,73 YTL. değerinde 6 adet yazıcı ve 
2004 yılında 20.852,24 YTL. değerinde 20 adet bilgisayar, 4.325,17 YTL. değerinde 5 adet yazıcı 
olmak üzere toplam 43.937,42 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2003 yılında Kars İlinde yürüttüğü projelerle ilgili olarak 
genel bütçeden 100.000 YTL., Vakıf tarafmdan 300.000 YTL. olmak üzere toplam 400.000 YTL, 
2004 yılında ise genel bütçeden 162.110 YTL.,Vakıf tarafından 300.000 YTL. olmak üzere toplam 
462.110 YTL ödenek gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllarında, 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

«s* 

Kars İline 169.445 YTL. yaürlfn 

SdülkadirAKSU 
Bakan 
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179.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6835) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 f{< 3 6 f „2^/<£/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAt.BAŞK.'nın 27/06/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12080 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/6835-12066 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Bakan 

EKLER 
1. Cevapı 
2. Liste '" 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMÎREL'İN 7/6835-12066 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz kimliğini yaşatarak uygar ve 
gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı ve saygın yerini almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca 2003-2004 yılı yatırım programı çerçevesinde Kars ilinde 
yapılması planlanan yatırım projesi ve ayrılan ödenek miktarı ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız, bütçe imkanları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Atilla K n C 
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K A R S İLİ 2004 YILI Y A T I R I M P R O G R A M I 
(Milyar T L . ) 

YIL 

2004 

İL 

K A R S 
(Merkez) 

P L A N L A N A N İŞİN K O N U S U 

Ani Şehri Restorasyonu 

T O P L A M 

2004 YILI 
Ö D E N E Ğ İ 

1 

1 

K A R S İ L İ N E G Ö N D E R İ L E N Ö D E N E K L E R 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL 

KARS 
(Merkez) 

K A R S 
(Merkez) 

KARS 
(Merkez) 

K A R S 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN K O N U S U 

Kültür Merkezi Binası Onarımı 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Personel Binası Onarımı 

Doğal Kültürel Varlıklar ile Turizmin 
Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması 
T O P L A M 

G Ö N D E R İ L E N 
Ö D E N E K 

50 

45 

38 

10 

143 

K A R S İLİ 2003 YILI Y A T I R I M P R O G R A M I 
(Milyar TL.) 

YIL 

2003 

2003 

İL 

K A R S 
(Merkez) 

KARS 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN K O N U S U 

Ani Şehri Restorasyonu 

Kültür Merkezi Binası Onarımı 

2004 YILI 
Ö D E N E Ğ İ 

1 

5 

T O P L A M 1 6 

K A R S İ L İ N E G Ö N D E R İ L E N Ö D E N E K L E R 

YIL 

2003 

2003 

2003 

İL 

KARS 
(Merkez) 

KARS 
(Merkez) 

K A R S 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN K O N U S U 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 

Turizm Sektörü Ana Planı ve Fiziksel Planlamalar 
ile Altyapı Çed ve Etüd Projelerinin Yapımı 

Yapı Tesis ve Büyük Onarım 

T O P L A M 

G Ö N D E R İ L E N 
Ö D E N E K 

2 

50 

130 

182 
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180.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6836) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 MÜfc'? JL13 / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAl.BAŞK.'nın 27/06/2O05 tarihli ve 
A.01.0.GNS.O10.00.O2/12080 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/6836-12078 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EKLER 
1. Cevap 
2. Liste 

B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M İ R E L ' İ N 7/6836-12078 E S A S 
N O ' L U S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z 

C E V A B I 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz kimliğini yaşatarak uygar ve 
gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı ve saygın yerini almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Kars ilinde 
yapılması planlanan yatırım projesi ve ayrılan ödenek miktarı ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflemektedir? 

CEVAP 4: Bakanlığımız 2005 yılı yatırım programında yer alan ekli listedeki proje için 
öngörülen ödeneğin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 

J%, 
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KARS İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 

YIL 

2005 

İL 

KARS 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Müze Onarımı Teşhir-Tanzimi ve Çevre 
Düzenlemesi 
TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

300.000 YTL. 

300.000 YTL. 

YIL 

2005 

2005 

2005 

KARS İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

İL 

KARS 
(Merkez) 

KARS 
(Merkez) 

KARS 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Ani Şehri Restorasyonu 

Kültür Merkezi Binası Onarımı 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
Sarıkamış Belediye Başkanlığına 
Kağızman Belediye Başkanlığına 
Akyaka Belediye Başkanlığına 
Arpaçay Belediye Başkanlığına 
Koçköy Belediye Başkanlığına 
Digor Belediye Başkanlığına 

TOPLAM 

(YTL) 
GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

245.090 YTL. 

48.000 YTL. 

100.000 YTL 
50.000 YTL 
30.000 YTL 
50.000 YTL 
15.000 YTL 
50.000 YTL 

588.090 YTL. 

Aynca Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden Ani Harabeleri 
yolunun yapımı için İl Özel tdaresine 500.000YTL ödenek gönderilmiştir. 
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181.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6837) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatınmlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.O3.05.03-11/ U M*4> 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Kars İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin ilgi yazı eki 7/6837 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Kars İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-l), 2004 yılı müstakil projeli 
işlerin listesi (Ek-2), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından finansa edilen ve gerçekleştirilen 
projelerin listesi (Ek-3), ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde Valilikçe bütçeleştirilip 
planlanan; 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-4) ve 2004 yılı ilköğretim yatırımlarının 
listesi (Ek-5) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan listelerde yer almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş ve ilköğretim 
yatırımları için 8.330.992 YTL'si harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede tamamlanamamalarının 
genel sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale öncesi ve ihale işlemlerinin uzun 
zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Kars İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; hayırsever 
Resul YILDIZ tarafından, 16 derslikli Halime-Aslan Yıldız İlköğretim Okulu, hayırsever İsmail 
AYTEMİZ tarafından da, 240 öğrenci kapasiteli Gülahmet Aytemiz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
öğrenci pansiyonunun yapımı tamamlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1-Liste 
2- Liste 
3- Liste 
4- Liste 
5- Liste 

2 \ /^/2O05 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Vılı yatırımının İıler Bazında Dağıli'm) 

FROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

IŞIN ! 

BAŞLAMA. 
BÜTÇE ;SE 

}n®. : ÖDENEĞİ ! ÖD 
TARİHİ i 

KARS 
2Û03.H010140 Büyük Onarım + Muhtelif Büyük Onarım ve ikmal KARS İnşaat 
2Ü03HOİ0160 ilkcşretım Ok+Ek Derslik KARS inşaat 
2Û03H01O010 Anaokulu İnşaatları+Muhtelıf+hîşaai KARS İnşaat 
2Ö03H01Ü020 Büyük Onarım ve ikmal KARS Büyük Onarım ve İkmal 
2O01HC20090 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi İDAP) Kars-Sankarnış 500 Öğr »S Salonu 

2003-20C3 1800 000 1.5 
2003-2003 '.000.000 8 
2003-2003 199 000 _ 1 
2003-2003 J 0 0 0 
2001-2006 1.O0Ö 
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EĞİTİME FİZİKSEL KATKI PROJESİ (EFİKAP) KAPSAMINDA 
1. ETAPTA İHALE EDİLEN İŞLER ÜSTESJ 

8ın 
No 

1 

PrpJtNo 

EFİKAP1.M3.P76 KARS-Akyaka-
Lise 

UygutanacakProj* 

Kvddstffflğt 

Lse Öğretim &oasi 

ProjiTIpl 

MEB2000.08 

bfutAbnl 

6.014 

Toplın 
Ataff 

6.014 

thafo 
(OÛC 

1.617.0 
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EK-4/1 
2003 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

İLİ KARS (Milyon TL) 

İL
KÖ

ĞR
ET

İM
 O

KU
LU

 
AN

AO
KU

LU
 

Y.
İ.S

.0
. 

P.
İO

. 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

13 

0 

0 

0 

32 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

29 

13 

0 

0 

0 

28 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

10 

0 

0 

0 

2 

34 

0 

0 

0 

34 

34 

0 

0 

0 

29 

10 

0 

0 

0 

7 

44 

0 

0 

0 

36 

İL
KÖ

ĞR
ET

İM
 

YA
PI

M
 B

ÜT
ÇE

Sİ
 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel idare • Geçen Yıldan Devir + Diğer Gelirler 

Halk Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

ilin Yapım Bütçesi Toplamı 

3.007.000 

3.173.386 

6.180.386 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yılı 

Ödenek Okul Sayısı 

ileriki Yıllar 

Ödenek İhtiyacı Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 01.07.2005 
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EK-4/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İ L İ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 

GERÇ. 

KARS ** 
Selim A O Kars 
Merkez Ismetpaşa I.Ö.O. Kars 
Merkez Aydın Tannverdi İ.Ö.O. Kars 
Merkez Borluk köyü İ.Ö.O. Kars 
Merkez Esenyazı İ.Ö.O. Kars 
Merkez Kocabahçe köyü İ.Ö.O. Kars 
Merkez Küçükyusuf köyü İ.Ö.O. Kars 
Merkez Ölçülü köyü İ.Ö.O. Kars 
Merkez Hasçiftlik köyü İ.Ö.O. Kars 
Akyaka Esenyayla köyü İ.Ö.O. Kars 
Akyaka Demirkent köyü 75.Yıl İ.Ö.O. Kars 
Akyaka Karahan köyü İ.Ö.O. Kars 
Akyaka İncedere köyü İ.Ö.O. Kars 
Akyaka Geçit köyü İ.Ö.O. Kars 
Arpaçay Karaurgan köyü İ.Ö.O. Kars 
Arpaçay Polat köyü İ.Ö.O. Kars 
Arpaçay Taşhağıl köyü Doğan Ülker İ.Ö.O. Kars 
Arpaçay Çarcı köyü İ.Ö.O. Kars 
Arpaçay Karakale köyü İ.Ö.O. Kars 
Digor Atatürk P.İ.O. Kars 
Digor Kocaköy İ.Ö.O. Kars 
Digor Karabağ köyü İ Ö.O Kars 
Digor Arpalı köyü İ.Ö.O. Kars 
Digor Sorkunlu köyü Nebiyurdu ınh. İ.Ö.O. Kars 
Kağızman Şair Hıfzı İ.Ö.O. Kars 
Kağızman Şaban köyü İ.Ö.O. Kars 
Kağızman Günindi Araş köyü İ.Ö.O. Kars 
Kağızman Çayarası köyü İ.Ö.O. Kars 
Sarıkamış Gecikmez köyü İ.Ö.O. Kars 
Sarıkamış Kayalıboğaz köyü İ.Ö.O. Kars 
Sarıkamış Kozan köyü İ.Ö.O. Kars 
Sarıkamış Şehitemin köyü İ.Ö.O. Kars 
Sarıkamış Y.Sarıkamış köyü İ.Ö.O. Kars 
Selim Cumhuriyet İ.Ö.O. Kars 
Selim Gelinalan köyü İ.Ö.O. Kars 
Selim Katranlı köyü İ.Ö.O. Kars 
Selim Kamışlı köyü İ.Ö.O. Kars 
Selim Dölbentli köyü İ.Ö.O. Kars 
Susuz Yaylacık köyü İ.Ö.O. Kars 
Susuz B.Çatak Afetevleri İ.Ö.O. Kars 
Susuz Erdağı köyü İ.Ö.O. Kars 
Merkez Ziya Gökalp İ.Ö.O. Kars 
Merkez Halitpaşa İ.Ö.O. Kars 

100 öğr. 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 

2 ek ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 

3 ek ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
3 ek ders 
Onarım 
1 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
1 ek ders 
1 ek ders 
Onarım 
Onarını 
Onarım 

2 ek ders 
Onarım 
Onanın 
1 ek ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanın 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

20 
30 

Merkez A.O. Kars 
Merkez Başbakanlık Toplu Konut İ.Ö.O. Kars 
Digor Cumhuriyet İ.Ö.O. Kars 
Digor Türkmenşen köjii İ.Ö.O. Kars 
Kağızman Şh.Refik Cesur P.İ.O. Kars 
Sarıkamış Kemalpaşa İ.Ö.O. Kars 
Sarıkamış Gazipaşa İ.Ö.O. Kars 
Sarıkamış Topkaya köyü İ.Ö.O. Kars 

200 öğr. 
Onarım 
Onarını 
Onanın 
Onanın 
Onarını 
Onarım 
Onarım 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

-838-
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EK-5/1 
2004 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

İLİ KARS (Milyon TL) 

jLKÖĞBEtl^lOJRüip^ tifAPIM •Jfcî.. 

İL
KÖ

ĞR
ET

İM
 O

KU
LU

 
AN

A 
OK

UL
U 

Y.
İ.B

.O
. 

P.
I.O

. 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

0 

0 

29 

13 

0 

0 

0 

23 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

fererfflgSgt'!; 

24 

1 

25 

7 

0 

0 

0 

11 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

2 

600 

3 

0 

0 

0 

0 

'KfclANİŞLBRs 

24 

1 

11 

2 

0 

0 

0 

5 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

2 

600 

3 

0 

0 

0 

0 

;»)04öe,ŞIIEN 

0 

0 

43 

18 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

34 

0 

0 

0 

24 

70 

600 

0 

0 

11 

61 

600 

0 

0 

5 

43 

0 

0 

0 

30 

104 

600 

O 

' 0 

35 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel idare + Geçen Yıldan Devir * Diğer Gelirler 

Halk Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

ilin Yapım Bütçesi Toplamı 

3.502.369 

7.100.508 

10.602.877 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yılı 

Ödenek Okul Sayısı 

İleriki Yıllar 

Ödenek İhtiyacı Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 01.07.2005 
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EK-5/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İ L İ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 

GERÇ. 

KARS 
Akjaka Geçit köyü İ O O 
Merkez İÖO 
Kağızman Şehit Refik Cesur PİO pans. 
Kağızman Ortaköy İÖO 
Sarıkamış Halitpaşa İÖO 
Sarıkamış Başköy PİO 
Kağızman Kozlu köyü İÖO 
Sarıkamış Karaurgan PİO 
Merkez Ziya Gökalp I.Ö.O. 
Merkez Halitpaşa İ.Ö.O. 
Kağızman AO 
Sarıkamış Yayıklı köyü Atatürk İÖO 
Selini A.O. 

Merkez İsmctpaşa İ.Ö.O. 
Merkez Aydın Tanrıverdi İ.Ö.O. 
Merkez Borluk köyü İ.Ö.O. 
Merkez Kocabahçe köyü İ.Ö.O. 
Merkez Küçükyusuf köyü İ.Ö.O. 
Merkez Hasçiftlik köyü İ.Ö.O. 
Akyaka Esenyayla köyü İ.Ö.O. 
Akyaka Demirkent köyü 75.Yıl İ.Ö.O. 
Akyaka Karahan köyü İ.Ö.O. 
Akyaka İncedere köyü İ.Ö.O. 
Arpaçay Karaurgan köyü İ.Ö.O. 
Arpaçay Polat köyü İ.Ö.O. 
Arpaçay Taşlıağıl köyü Doğan Ülker İ.Ö.O. 
Arpaçay Çarcı köyü İ.Ö.O. 
Arpaçay Karakale köyü İ.Ö.O. 
Digor Atatürk P.İ.O. 
Digor Kocaköy İ.Ö.O. 
DigoT Karabağ köyü İ.Ö.O. 
Digor Arpalı köyü İ.Ö.O. 
Digor Sorkunlu köyü Nebiyurdu mh. İ.Ö.O. 
Kağızman Şair Hıfzı İ.Ö.O. 
Kağızman Şaban köyü İ.Ö.O. 
Kağızman Güuindi Araş köyü İ.Ö.O. 
Kağızman Çayarası köyü İ.Ö.O. 
Sarıkamış Gecikmez köyü İ.Ö.O. 
Sarıkamış Kayahboğaz köyü İ.Ö.O. 
Sarıkamış Kozan köyü İ.Ö.O. 
Sarıkamış Şehitemin köyü İ.Ö.O. 
Sarıkamış Y.Sarıkamış köyü İ.Ö.O. 
Selim Cumhuriyet İ.Ö.O. 

Onarım 
24 ders 
200 öğr. 
Onarım 
Onarım 
200 öğr. 
3 ek ders 
200 öğr. 
Onarım 
Onarım 
100 öğr. 

8 ek ders 
100 öğr. 

Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanın 

2 ek ders 
Onarım 
Onarım 
3 ek ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarını 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
3 ek ders 
Onarını 
1 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
1 ek ders 
1 ek ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

20 
30 
40 
40 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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EK-5/3 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK 

KARS 
Seljm Gehnalan koyu I.O.O. 
Selim Katranlı köyü I.O.O. 
Selim Kamışlı köyü İ.Ö.O. 
Selim Dölbentliköyü I.O.O. 
Arpaçay Atçılar köyü 100 
Kağızman Yukan Akdam köyü 100 
Sarıkamış Fevzi Çakmak İÖO 
Sarıkamış Parmakdere köyü İÖO 
Sarıkamış Eşmeçayır köyü İÖO 
Sarıkamış Balıklı köyü İÖO 
Sarıkamış Beşyol köyü İÖO 
Sarıkamış Kazantaş köyü İÖO 
Sarıkamış Ortakale köyü İÖO 
Merkez Gazi Ahmet Muhtaıpaşa İÖO 
Merkez Gelirli köyü İÖO 
Merkez Yücelen köyü 100 
Merkez Maksutçuk köyü İÖO 
Kağızman Şair Hıfzı İ.Ö.O. 

2 ek ders 
Onarını 
Onarım 
1 ek ders 
3 ek ders 
3 ek ders 
Onarım 
Onarım 
3 ek ders 
3 ek ders 
Onanm 
Onarım 
2 ek ders 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onarım 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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182.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6838) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

<^7 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir.! Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/MHW t&/ty/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Kars İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin ilgi yazı eki 7/6838 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Kars İlindeki; 2005 yılı ilköğretim kurumlan yapım programında yer alan ilköğretim 
kurumları ve anaokullarınm listesi ile ilköğretim kurumları yapım programı özet tablosu 
(Ek-1) ve 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. ^^*~-\ 

Bilgilerinize arz ederim. ^—'—^vO û J 

EKLER: 
1- Liste ve Özet Tablo 
2- Liste 
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EK-1/1 
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183.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ Fen Lisesi Müdürü hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6839) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNi/ü 
Tekirdağ Milletvekili 

Tekirdağ Fen Lisesi, Tekirdağ'da varlık gösteren önemli eğitim kurumlarımızdan 
biridir, 2004-2005 öğretim yılının II. döneminde okul müdürlüğüne atanan Feryaz Yüksel' in, 
Tekirdağ Fen Lisesi'nin varlığına gölge düşüren, laik ve çağdaş eğitim açısından 
öğrencilerde ve velilerde ciddi kuşku ve endişeler yaratan düşünce, tavır ve davranışlar 
içinde bulunduğu yönünde yoğun şikayetler almaktayım. 

Bu şikayetlerle ilgili olarak; 

1- Söz konusu müdürün, konuşmaları ve davranışları ile kız-erkek ayrımını sürekli 
vurguladığı, kız öğrencileri küçümsediği, onları erkeleri tahrik etmekle suçladığı, gençlere 
kendilerini ifade etme hakkı tanımadığı, öğrencileri dinlemediği, gençlere yaptığı dini 
telkinlerle onları olumlu yönde etkileyeceği yerde yüce dinimizden uzaklaştırıcı yönde 
konuştuğu yönündeki iddialar doğrumudur? 

2- Sınıf öğretmenlerinin kendi sınıflarının velileri ile belirledikleri ve düzenli aralıklarla 
yaptıkları toplantıları iptal ederek, öğrenci-öğretmen-veli ilişkilerinin bozulmasına ve 
öğretmene duyulan güvenin sarsılmasına yol açtığı iddialarının doğruluk derecesi nedir? 

3- Bakanlığınız tarafından söz konusu okul müdürü hakkında açılan her hangi bir 
soruşturma var mıdır? Varsa bu soruşturmanın konusu ve sonucu nedir? 

4- Tekirdağ Fen Lisesi Müdürü hakkındaki şikayet ve iddiaların, doğruluğu yada 
yanlışlığının ötesinde, böylesine yoğun bir şekilde ortaya atılmış olması, bir başına bu 
müdürün görevine son verilmesi açısından yeterli gerekçeleri oluşturmuyor mu? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ İ U t f V 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün, "Tekirdağ Fen Lisesi Müdürü hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin" ilgi yazı eki 7/6839 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004 - 5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 

olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almaktadır. Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde 
başta Anayasa'mızın bu maddesi olmak üzere bütün kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda 
gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri 
bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında, yapılan inceleme-soruşturma sonucunda 
getirilen teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Tekirdağ Fen Lisesi Müdürü hakkında, "14.04.2005 Perşembe günü kız öğrencilere hitaben 
yaptığı konuşmada, erkek öğrencileri tahrik etmekle suçlayarak gururlarını kırdığı" iddiası ile ilgili 
olarak Bakanlık müfettişlerince yapılan inceleme-soruşturma sonucunda; idari yönden herhangi bir 
işlem tayinine gerek olmadığı teklifi, disiplin yönünden de "İhtar" cezası ile tecziyesi teklifi getirilmiş 
ve buna ilişkin müfettiş raporu, getirilen disiplin teklifi ile ilgili işlemlerin yapılması için Tekirdağ 
Valiliğine gönderilmiştir. 

Söz konusu okulda, sınıf öğretmenlerinin kendi sınıflarının velileri ile belirledikleri ve düzenli 
aralıklarla yaptıkları toplantıların okul müdürü tarafından iptal edildiğine ilişkin ise Bakanlığımıza 
intikal eden herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. «_—-**"^^ 

( JJdfTDr. Hüseyin ÇHLİK 
Millî Eğitim BaksîtiK 

lfr/îV/2005 
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184.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, okul yöneticilerine ve sendikalı eğitimcilere ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6840) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2005 

c 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Milli Eğitim Bakam olarak göreve başladığımz tarihten itibaren ataması yapılan okul 
müdürleri ve müdür yardımcıları içinde sendikalı olanların sayısı nedir? Bu müdür ve 
müdür yardımcılarının bağlı oldukları sendikalar hangileridir? 

2- 2004-2005 Öğretim yılı içerisinde yapılan "müdür yardımcılığı sınavı" sonrasında 
sınavı kazanan müdür yardımcıları sayısı ne kadardır? Bunların kaç tanesi sendikalıdır 
ve hangi sendikaya bağlıdır? 

3- "Baş öğretmenlik" ve "uzman öğretmenlik" sınavıyla ilgili hazırlık kitabımn Eğitim-
Bir Sendikası" üyelerinin elinde olduğu ve bu sendikaya üye olanlara kurs verildiği 
iddiaları doğru mudur? 

4- Tayin ve atamalarda istenen okulların popülerliğine göre 20 ya da 30 "Eğitim-Bir 
Sendikası" üye formunun doldurulması gerektiği iddiaları doğru mudur? 

5- Eğitim Bir Sendikası'nın üye sayısında Hükümetiniz döneminde ne kadar artış 
olmuştur? 

6- Göreve geldiğiniz günden itibaren Eğitim sektöründe görev yapan kadm yönetici 
sayısında azalma olduğu iddiaları doğru mudur? Kadın yönetici sayısının geçtiğimiz 
Hükümet dönemlerine göre oranı nedir? 

7- Anadolu Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası'nın, 11.04.2005 tarih ve 
2005/28 sayı ile, Mersin îl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, "Eğitim Bir 
Sendikasına üye öğretmenlerden "Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılığı Sınavfnı 
kazanan adayların tespiti hakkında, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde sorduğu 
sorulara yasal süresi içinde cevap verilmemesinin nedeni nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.APK,O.O3.O5.O3-ll/ttM'L ) S / 3 /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, "Okul yöneticilerine ve sendikalı 
eğitimcilere ilişkin" ilgi yazı eki 7/6840 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığına atanacakların değerlendirme 
işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği'nde belirtilen şartlar çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri doğrultusunda 
yapılmakta olup bunun dışında sendikalı olup olmamalan veya hangi sendikaya üye oldukları 
yönünde bir değerlendirmeye gidilmesi söz konusu olamaz. 

Aynca anılan Yönetmelik'te hangi eğitim kurumuna hangi makamca atama yapılacağı 
düzenlenmiştir. Buna göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılıklannın bazılarına 
Bakanlığımızca, bazılanna ise valiliklerce atama yapıldığından ülke genelindeki sendikalı 
yönetici sayısının tespit edilmesi mümkün olamamaktadır. 

2. 2004-2005 öğretim yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavlarında; 10.10.2004 
tarihinde yapılanda 2.732 ve 26.03.2005 tarihinde yapılanda da 7.231 olmak üzere toplam 
9.963 aday başanlı olmuştur. Bunların sendikalı olup olmadıktan veya hangi sendikaya üye 
oldukları konusunda herhangi bir istatistiki bilgi tutulmamaktadır. 

3. 30.06.2004 tarih ve 5204 sayılı Kanun ile öğretmenlik mesleğinin adaylık 
döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak sınıflandırılmasına 
yönelik olarak Bakanlığımızca, son aşamasına gelinen Yönetmelik çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavın konuları belirli olmakla birlikte 
Bakanlığımızca, sınava ilişkin hazırlık kitabı hazırlanması veya belirli bir sendika üyesi 
olanlara kurs verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp bu iddianın izah edilebilir bir yönü 
bulunmamaktadır. 

Kaldı ki, Bakanlığımızın görev alanlan arasında olmayan sözü edilen hizmetler, özel 
yayınevleri vasıtasıyla yürütüldüğünden Bakanlığımızla ilgisi bulunmamaktadır. - - -

4. Öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme işlemleri, Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
hükümlerine göre yapılmakta olup bu Yönetmelik'te, her türlü yer değiştirmenin hizmet puanı 
üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesi temel ilke olarak alınmıştır. 

Bu ilkeden hareketle herhangi bir okul veya kuruma atama isteğinde bulunan 
öğretmenin bu isteği diğer öğretmenlerle birlikte hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan 
değerlendirmeye göre bilgisayar ortamında yapılan sıralamaya bağlı olarak 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.0.03.05.03-11/ M «Mi— /&/A-/2O05 
Konu : Soru Önergesi 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu iddiaya ilişkin somut bir örnek gösterilmesi halinde gerekli 
inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapılabilecektir. 

5. Kısa adı "Eğitim-Bir Sen" olan Eğitimciler Birliği Sendikasının üye sayısı 2004 
yılında 47.397 iken bu sayı 2005 yılında 57.141'e yükselmiştir. 

6. Yukarıda belirtildiği üzere, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığına 
atanmak üzere gerekli şartlan taşıyanların değerlendirme işlemleri Yönetmelik 
çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup adayların kadın-erkek şeklinde bir ayrıma tabi 
tutulmaları söz konusu değildir. Bilindiği gibi, öğretmenler bakımından yöneticilik görevi 
isteğe bağlı olarak ikinci görev kapsamındadır. Ancak özellikle kız öğrencilere eğitim, 
öğretim ve diğer konulardaki sorunlarında rehberlik etmelerinin uygun olacağı 
düşüncesiyle bayan öğretmenlerin yöneticiliğe talip olmalarının teşvik edilmesi Bakanlı
ğımız uygulamalarındandır. 

7. Anadolu Eğit im-Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikasının Mersin Millî 
Eğitim Müdürlüğünün uygulamaları ile ilgili yazısının içeriği, Bakanlığımızın çeşitli birimleri 
ile Mersin Valiliğini ilgilendirmesi nedeniyle, gerekli bilgilerin açıklama yapılacak 
düzeye gelecek şekilde değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup sonuçlandığında 
ilgili sendikaya bilgi verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

185.- istanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6841) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim. 13.06.2005 

ÜT 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- 20.05.2005 tarihli 25820 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anadolu îmam Hatip 
Liseleri Yönetmeliği" hangi ihtiyaç gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır? 

2- Bahsi geçen yönetmeliğin diğer Anadolu Liselerini kapsamamasının gerekçesi nedir? 
3- Bu yönetmelik ile, Anadolu îmam Hatip Liselerinin 10. sınıfından itibaren düz 

Anadolu liselerine geçişlere imkan sağlanacak mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ U l l ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, "Anadolu İmam-Hatip Liseleri 
Yönetmeliği'ne ilişkin" ilgi yazı eki 7/6841 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Anadolu imam-hatip liselerinde uygulanmakta olan 06.09.2000 tarih ve 24126 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
Kurumlan Yönetmeliği'nin, 03.07.2002 tarih ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılması sonucunda söz konusu 
okullar açısından hukukî boşluk doğmuştur. 

Anadolu imam-hatip liselerinde meydana gelen bu hukukî boşluk, Talim Terbiye 
Kurulu'nun 08.10.2002 tarih ve 11681 sayılı görüşü doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı 
Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nin uygulanmasıyla giderilmeye çalışılmış, ancak, Anadolu 
imam-hatip liselerinin kendine özgü şartlarının olması nedeniyle Anadolu Liseleri 
Yönetmeliği'nin uygulanması sorunların çözümü konusunda yetersiz kalmış ve hukukî 
boşluğun giderilmesi amacıyla bahse konu Yönetmelik hazırlanmıştır. 

2. Diğer Anadolu liselerinin kendine ait yönetmelikleri olduğundan Anadolu İmam-
Hatip Liseleri Yönetmeliği diğer Anadolu liselerini kapsamamaktadır. 

3. Ortaöğretim kurumlan arasındaki nakil ve geçişler, Ağustos 2002 tarih ve 2539 
sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim -Kurumları 
Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümleri doğrultusunda yapılmaktadir. Bu Yönerge 
hükümlerine göre de Anadolu imam-hatip liselerinin 10'uncu sınıfından genel liselere-^ıakil 
yapılamamaktadır. Ayrıca, Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği'ne göre de Anadolu 
imam-hatip liselerinin 10'uncu sınıfından itibaren diğer Anadolu liselerine geçiş imkânı 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I&/3 /2005 
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186.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, liselerin dört yıla çıkarılmasına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6842) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 
tararından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2005 c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Sayın Hüseyin Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı bir 
açıklama ile liselerin 4 yıla çıkarılacağını açıklamıştır. 

Bu doğrultuda: 

1- Liselerin 4 yıla çıkanlmasımn altyapı açısından gerekli çalışmaları yapılmış mıdır? 
Eğitimin 3 yıldan 4 yıla çıkarılması 1/3'lük bir artış demek olduğundan dershanelerin 
de yüzde 30 civarında arttırılması gerekmektedir. Bu hazırlık yapılmış mıdır? 
Yapılmamışsa sayısı 800 binin altında olmayacak bu yeni artış hangi dershaneler 
kullanılarak eğitilecektir? 

2- Liselerin 4 yıla çıkanlmasımn personel açısından gerekli çalışmalan yapılmış mıdır? 
Hazırlıklar tamamlanmadıysa, işleyiş açısından ne tür sıkıntılar doğacaktır? 

3- Liselerin 4 yıla çıkanlmasımn müfredat açısından gerekli çalışmalan yapılmış mıdır? 
Hazırlıklar tamamlanmadıysa, bu eğitime nasıl yansıyacaktır? işleyiş açısından ne tür 
sıkıntılar doğacaktır? 

4- Liselerin 4 yıla çıkanlmasımn ders kitabı açısından gerekli çalışmalan yapılmış mıdır? 
Hazırlıklar tamamlanmadıysa, işleyiş açısından ne tür sıkıntılar doğacaktır? 

5- Eğitimin dört yıla çıkarılmasıyla birlikte doğacak olan öğretmen açığının, öğretmen 
yetiştirme süresinin 4 yıldan az olmayacağı gözönüne alındığında nasıl kapatılacağı 
düşünülmektedir? 

6- Lise eğitiminin dört yıla çıkarılması kararı alınırken, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
şartlan ve eğitimin velilere yansıyan maddi-manevi boyutu gözönüne alındığında, lise 
eğitimine devam edecek öğrenci sayısında azalma olması ihtimali gözönüne alınmış 
mıdır? Bu sorunun nasıl çözülmesi düşünülmektedir? 

7- Lise eğitimin dört yıla çıkanlması ile öğrencilerin sosyal etkinliklere daha fazla zaman 
ayırması nasıl sağlanacaktır? Mevcut okulların imkanlan öğrenciyi sosyal faaliyete 
yönlendirmeye yeterli midir? 

8- Bu karar çerçevesinde 2008 senesinde orta eğitimden takriben 1 milyon* civânnda lise 
talebesi mezun olmayacaktır. Bu durumun işsizlik istatistiklerine tesiri ne şekilde 
olacaktır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/^/£ fötf /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, "Liselerin dört yıla çıkarılmasına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6842 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Liselerin eğitim ve öğretim süresi, 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9'uncu 
sınıftan başlamak üzere, kademeli olarak 4 yıla çıkarılmış olup bu öğretim yılından önce 
sistemde bulunan öğrenciler buna tabi değildir. Bu nedenle 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008 öğretim yıllannda, ortaöğretimin süresinin 4 yıla çıkartılması sebebiyle doğacak bir 
derslik ihtiyacı olmayacaktır. Ayrıca, bu durum bir avantaj olarak değerlendirilecek, bütçe 
ve bütçe dışı tüm kaynaklar (Eğitime %100 Destek Kampanyası, hayırsever kişi, kurum ve 
kuruluşlar, Avrupa Birliği hibeleri) harekete geçirilerek 3 öğretim yılından sonra doğacak 
derslik ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır. 

2-5. Liselerin eğitim ve öğretim süresi, 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9'uncu 
sınıftan başlamak üzere, kademeli olarak 4 yıla çıkarılmış olması nedeniyle, 3 öğretim yılı 
süresince ilave personel ihtiyacı doğurmayacaktır. İleriye dönük olarak doğacak ihtiyaç 
için de gerekli tedbirler alınmış olup buna göre çalışmalar yapılmaktadır. 

3. Bakanlığımızca, ilköğretim ve ortaöğretim programlarının yenilenmesiyle ilgili 
çalışmalar liselerin 4 yıla çıkarılacağı düşünülerek yürütülmüş, programlar hazırlanmış ve 
bu programlarm 4 yılda uygulanması planlanmış olup liselerin 4 yıla çıkarılması nedeniyle 
program boyutunda bir problem yaşanması beklenmemektedir. M' ; 

4. Liselerin 4 yıla çıkarılmasının planlanmasına dayalı olarak ders kitaplarının 
hazırlanması da aynı doğrultuda planlanmıştır. Programlarm hazırlanıp kabulünün 
devamında ders kitapları hazırlanmakta olduğundan işleyiş açısından sıkıntı 
beklenmemektedir. 

6-8. Ortaöğretim 4 yıla çıkarılırken gerek mesleki ve gerekse genel ortaöğretim 
bağlanımda ulusal ihtiyaçlar ile gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerine denklik ilişkisi 
dikkate alınmıştır. Millî eğitim şûrasında alınan kararlar ve 8'inci Beş Yıllık Kalkınma 
Plam hedefleri ortaöğretimin 4 yıla çıkarılmasını gerektirmiştir. Alınan bu kararla liselerde 
öğrenci sayısının azalması beklenmemektedir. 

Diğer taraftan, bilindiği üzere, bir ülkedeki işsizlik oranı ile o ülkenin ekonomik 
durumu doğrudan ilgilidir. 2008 yılında ekonomimizin daha da iyi olacağı beklenilmekte 
ve bunun için gereken yapılmaktadır, Ayrıca, 9'uncu Kalkınma Planı'mn hazırlık 
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T.C. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/U^H^t^ /<S /A /2005 
Konu : Soru Önergesi 

çalışmaları başlatılmış olup ülkemizin 2008 yılı ekonomik hedefleri bu plan içinde yer 
alacaktır. 

7. Liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla haftalık bazda ders yükü azalacağı için 
öğrencilerin geçmişe oranla sosyal etkinliklere daha fazla zaman ayırması mümkün 
olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>oç. Dr. HilscyintÇELIK 
Millî Eğitim Bakariı 

187.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6843) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal D E M I R E L 
Bursa Mi l letveki l i 

Kars i l imiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya tur izminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Kars i l inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4 . Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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S A N A Y İ V E T İ C A R E T B A K A N L I Ğ I 
B a s ı n v e H a l k l a İl işkiler Müşav ir l iğ i 

SAYI 
KONU 

B 1 4 . 0 . B H İ O l - ^ f - 2 ^ 
Y a z ı l ı Soru ö n e r g e s i 

^ 
X<2& 

\ 2 TEM 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLOİ: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6843-12080 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in. " Kars İline 2003-2004 yıllarında yapılan 

yatırımlara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6843) esas nolu yazılı 
soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. % 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. \ \ 

Sanayi 

EK: 2 sayfa önerge cevabı 

B U R S A MİLLLETVEKİLİ SAYIN K E M A L DEMİREL'İN 
YAZILI SORU Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P L A R I M I Z 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Kars İline 2003-2004 yıllarında yapılan yatmmlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı.tlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11 maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri. Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma işlemleri, Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 
Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlannın tamamı 
kredi ile desteklenmektedir. 2003 yılı yatırım programında Kars iline ait bir proje 
bulunmamaktadır. Bu çerçevede; 

2004 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Merkez Besi 
OSB/ETÜT 

2004 yılı 
ö d e n e ğ i 
(net) T L 

ı.ooo.ooo.ooo 

2004 yılı Revize 
ö d e n e ğ i T L 

1.000.000.000 

2004 yılı 
Harcaması T L 

0 

Planlanan Bitiş 
SUresi 

200S (*) 

(*) Planlanan bitiş suresi ETÜT işlerinin tamamlanması içindir. Proje henüz inşaat aşamasına 
geçmediği' için inşaatın da tamamlanması için bu aşamada herhangi bir süre verilememiştir. 

T .ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Teşekkülün 2003 yılı Yatınm Programı'nda Kars Şeker Fabrikası'na t.Y.T. Projesi 
kapsamında "Tambur Tipi Ham Şerbet Pülp Tutucusu (1 adet)", "Dizel Jeneratör Grubu 
(400V, 1000 KVA)", "Fuel Oil Tankı (20 tonluk)", "Buhar Kazanı Yakma Sistemi Tadilatı" 
işleri yapılarak toplam 216 OOO YTL- harcama yapılmıştır. 

2004 yılı Yatınm Programında ise Kars Şeker Fabrikası'na t.Y.T. Projesi kapsamında 
"Kantarların Elektroniğe Çevrilmesi", "Sürekli Toz Analiz Cihazı", "Vakum Kazanı Montajı, 
Çelik Konstrüksiyon vb. Dahil Komple" işleri yapılarak toplam 58 OOO YTL harcama 
yapılmıştır. 

K Ü Ç Ü K V E O R T A ÖLÇEKLİ SANAYİ G E L İ Ş T İ R M E V E 
D E S T E K L E M E İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Malumlarınız olduğu üzere; KOSGEB; Küçük ve Orta ölçekli İşletmelerin 
(KOBİ) teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini 
yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 1990 
yılında, 3624 Sayılı Yasa ile kurulmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kamu 
kuruluşu olup, söz konusu Kanun'un 2. Maddesi 4. paragrafında belirtildiği üzere 
imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 1-150 işçi çalıştıran işletmelere hizmet 
ve destekler vermektedir. 
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KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri 
Tabanına kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Kars ilinde 18 işletmeye anket uygulanmış 
Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları istenmiştir. Kars ilinde faaliyet gösteren 
1 işletme SYH doldurmuş olup, anket yapılan diğer işletmelerin SYH'lerini 
doldurmaları beklenmektedir. Yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre ve 
işletmelerin talepleri halinde KOSGEB desteklerinden bu işletmeler 
yararlanabilecektir. Bu bağlamda; soru önergesinin cevaplan aşağıya dercedilmiştir. 

Cevap 1- Kuruluşun, yukarıda da belirtildiği üzere KOBÎ'lere destek ve 
geliştirme hizmetleri vermektedir. Kars ilinden henüz bir işletme Stratejik Yol 
Haritası (SYH) doldurmuş olup, değerlendirme sonuçlanna göre ve işletmenin 
talebi halinde KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Kars ilinde Hizmet Merkezimiz bulunmamakta olup, Kars ilindeki 
KOBÎ'lere Erzurum İşletme Geliştirme Merkezimiz( İGEM) tarafından hizmet ve 
destekler verilmektedir. Erzurum ili ve etki alanındaki il ve ilçelerde faaliyet 
gösteren KOBÎ'lerden SHY dolduranlar için Erzurum tGEM için 2005 yılı 
bütçemizde KOBİ'lere verilecek destekler için 763.000.- YTL ödenek aynlmıştır. 

Cevap 3- Kars ili için destek Erzurum İGEM destek bütçesinden henüz bir 
kullanım olmamıştır. 

Cevap 4- KOBÎ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB 
destekleri Kars ilinde faaliyette bulunan KOBÎ'lere kullandınlacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığımızın İlgili Kuruluşu olarak halıcılık ve el sanatlan sektöründe faaliyet 
gösteren Sümerhalı, kurulduğu 1989 yılından beri Kars ili ve ilçelerinde el halıcılığı alanında 
faaliyetlerini sürdürmekte olup, 2003 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen reorganizasyon 
kapsamında bu faaliyetler, Erzurum Halıcılık Bölge Şefliği marifetiyle yürütülmektedir. 

Halen Erzurum Halıcılık Bölge Şefliğimiz hinterlandında yer alan Kars yöresindeki 
üretim faaliyetleri, 3 atölyede kurulu 58 adet tezgahta 35 dokuyucu ile sürdürülmektedir. 
Üretim faaliyetleri Kars-Merkez, Kars-Sankamış, Kars-Kötek'de kurulu atölyelerde 
gerçekleştirilmektedir. 

Pazardaki arz-talep dengesine göre gerçekleşen fiili üretime paralel olarak değişen 
kurulu kapasitesi ile Kars yöresindeki 2003 ve 2004 yıllan itibariyle kesin faaliyetleri 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 

YILLAR 

2003 
2004 

TEZGAH 
SAYISI 

153 
58 

DOKUYUCU 
SAYISI 

36 
-

ÜRETİM 
MİKTARI 

(M1) 
257 

-

FİİLİ 
HARCAMA 

(YTL) 
103.062 

-
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188.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6844) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ — P 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

İçin ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

3H 3^ 
SAYI :B14.0.BHt01-^25 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

2 TEM 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6844-12080 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in," Kars iline 2005 yılında planlanmış yatırımlara" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6844) esas nolu yazılı soru önergesine 
ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AliÇOŞKlfN\ / 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: 2 sayfa önerge cevabı 
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BURSA MtLLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Kars iline 2005 yılında yapılan yatırımlara ilişkin 
Bakanlığımız ve Bağlı,îlgili Kuruluşlarım ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11 maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatlan, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma işlemleri, Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 
Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının tamamı 
kredi ile desteklenmektedir. 2003 yılı yatırım programında Kars iline ait bir proje 
bulunmamaktadır. Bu çerçevede; 

2005 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Merkez Besi 
OSB/ETÜT 

2005 yılı 
ödeneği 

(net) YTL 
2.000 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

2.000 

2005 yılı 
Harcaması YTL 

0 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 (*) 

(*) Planlanan bitiş süresi ETÜT işlerinin tamamlanması içindir. Proje henüz inşaat aşamasına 
geçmediği için inşaatın da tamamlanması için bu aşamada herhangi bir süre verilememiştir. 

T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2005 yılı Yatırım Programında ise Kars Şeker Fabrikası'na I.Y.T. Projesi kapsamında 
"60 Tonluk Kantar Temeli", "60 Tonluk Elektr. Kantar Tesisi, Nakliye, Montaj", "Meydan 
Binası İnşaatı", "KNT 99 Kristal Şeker Kantarı", "Çuval Ağzı Dikiş Makinesi" iş kalemlerine 
315 000 YTL, Fabrika Meydan Tesisleri Takviye ve Modernizasyonu projesi kapsamında 
"Yüzdürmeli yer silosu, boru, armatür, komple analiz laboratuarı, muhtelif inşaat ve montaj 
işleri" işlerine 500 000 YTL olmak üzere toplam 815 000 YTL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu 
itibariyle tamamlanması planlanmıştır. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Malumlarınız olduğu üzere; KOSGEB; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBÎ) 
teknolojik yeniliklere süratle uyumlanm sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve 
ekonomiye katkılannı ve etkinliklerini artırmak amacıyla 1990 yılında, 3624 Sayılı Yasa ile 
kurulmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kamu kuruluşu olup, söz konusu Kanun'un 
2. Maddesi 4. paragrafında belirtildiği üzere imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 1-
150 işçi çalıştıran işletmelere hizmet ve destekler vermektedir. 
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KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Kars ilinde 18 işletmeye anket uygulanmış Stratejik Yol 
Haritası (SYH) doldurmaları istenmiştir. Kars ilinde faaliyet gösteren 1 işletme SYH 
doldurmuş olup, anket yapılan diğer işletmelerin SYH'lerini doldurmaları beklenmektedir. 
Yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmelerin talepleri halinde KOSGEB 
desteklerinden bu işletmeler yararlanabilecektir. Bu bağlamda; soru önergesinin cevapları 
aşağıya dercedilmiştir. 

Cevap 1- Kuruluşun, yukarıda da belirtildiği üzere KOBİ'lere destek ve geliştirme hizmetleri 
vermektedir. Kars ilinden henüz bir işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, 
değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmenin talebi halinde KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 
Cevap 2- Kars ilinde Hizmet Merkezimiz bulunmamakta olup, Kars ilindeki KOBİ'lere 

Erzurum İşletme Geliştirme Merkezimiz( ÎGEM) tarafından hizmet ve destekler 
verilmektedir. Erzurum ili ve etki alanındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren KOBİ'lerden 
SHY dolduranlar için Erzurum İGEM için 2005 yılı bütçemizde KOBİ'lere verilecek 
destekler için 763.000.- YTL ödenek ayrılmıştır. 
Cevap 3- Kars ili için destek Erzurum İGEM destek bütçesinden henüz bir kullanım 
olmamıştır. 
Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri Kars ilinde 
faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığımızın İlgili Kuruluşu olarak halıcılık ve el sanatları sektöründe faaliyet 
gösteren Sümerhalı, kurulduğu 1989 yılından beri Kars ili ve ilçelerinde el halıcılığı alanında 
faaliyetlerini sürdürmekte olup, 2003 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen reorganizasyon 
kapsamında bu faaliyetler, Erzurum Halıcılık Bölge Şefliği marifetiyle yürütülmektedir. 

Halen Erzurum Halıcılık Bölge Şefliğimiz hinterlandında yer alan Kars yöresindeki 
üretim faaliyetleri, 3 atölyede kurulu 58 adet tezgahta 35 dokuyucu ile sürdürülmektedir. 
Üretim faaliyetleri Kars-Merkez, Kars-Sankamış, Kars-Kötek'de kurulu atölyelerde 
gerçekleştirilmektedir. 

Pazardaki arz-talep dengesine göre gerçekleşen fiili üretime paralel olarak değişen 
kurulu kapasitesi ile Kars yöresindeki 2005 yılı bütçe hedefi ile Haziran ayı itibariyle 
faaliyetleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

DÖNEM 

2005 
Bütçe hedefi 
Nisan -2005 Fiili 

TEZGAH 
SAYISI 

58 
58 

DOKUYUCU 
SAYISI 

100 
35 

ÜRETİM 
MİKTARI 

(M2) 
270 
45 

FİİLİ 
HARCAMA 

(YTL) 
160.000 
30.000 
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189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6845, 7/6846) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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14.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ 5 1 ^ 5 ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

0 9 AGlbiuo kyui) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.062005 tarihü veKAMKARMDAOl .O.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazdan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Kars İli ile ilgili 

yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin 7/6845 ve 7/6846 Esas numaralı yazılı soru önergelerinin 

cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

Ihı 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Kars İli ile ilgili • 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz kimliğini 
yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı ve saygın yerini 
almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Kars ilimizde Bakanlığınızla kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 2005 
yılları için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 yılı Yatırım Programlarında; 
250 yataklı Kars-Merkez Devlet Hastanesi, 30 yataklı Kars-Kağızman Devlet 

Hastanesi yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için 2003 Yılında 3.300.000.000.000 TL., 2004 Yılında 
5.201.695.000.000 TL ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 3.998.530 YTL. Ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış. 2005 yılı 
ödeneğinin ise 1.679.000 YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Her iki yatırımında 2005 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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190.- Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOGDU'nun, sağlık harcamalarının artışına ve 
nedenlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/6847) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Yazılı basında çıkan haberlere göre; emekli ve sigortalı çalışanların özel 
hastanelere şevkinin kolaylaşmasıyla birlikte sağlık harcamalarında son aylarda 
belirgin bir artış gösterdiği belirtilmektedir. 

1. Özel hastanelerde sosyal güvenceli hastalardan istenen tetkiklerle ilgili bir 
sınırlama var mıdır? 

2. özel hastanelerin sosyal güvenceli hastalar için yapmış olduğu 
harcamaların denetimi nasıl yapılmaktadır? 

3. özel hastanelere sosyal güvenceli hastalar için 2004-2005 dönemleri 
arasında ne kadar ödeme yapılmıştır? Bir önceki yılda bu harcamaların 
miktarı ne kadardır? 

4. Sağlık harcamalarında son aylarda ortaya çıkan -artışları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

- 8 6 9 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B10QTHG0100005-5370 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 02.08.05* 14945 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Dr. İ. Sami TANDOĞDU tarafından "Özel 
Hastanelerde emekli ve sigortalı çalışanların şevkinin kolaylaşması ile birlikte 
sağlık harcamalarında artış meydana geldiği" konusu ile alakalı olarak verilen ve 
ilgi yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 7/6847 sayılı Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. / s^- \ 

Prof. Dr. Rfeefep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

Ordu Milletvekili Dr. İ. Sami TANDOĞDU tarafından "sağlık 
harcamalarının artışına ve nedenleri" ile alakalı olarak verilen 7/6847 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1-özel hastanelerde sosyal güvenceli hastalardan istenen 
tetkiklerle ilgili bir sınırlama var mıdır? 

CEVAP 1- Teşhis ve Tedavi Amacıyla özel Sağlık Kurum ve 
Kuruluşlarına Hasta Şevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
çerçevesinde, devlet memuru ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin 
tedavilerinin resmi sağlık kurumlan yanında özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarında yapılmasına imkan sağlanmıştır. Bahsekonu Tebliğin 4 üncü 
maddesinin (c) bendinde birinci basamak sağlık kuruluşlarından olan özel 
polikliniklerde yapılabilecek tetkik ve tahliller sınırlandırılmış olup, buna göre; 
"hemogram, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, bilürübin, ALT, AST, 
EKG, akciğer grafisi, direkt karın grafisi, direkt ekstremite grafisi ve gaitada 
amip-giardia aranması fatura edilerek bedeli kurumlardan tahsil edilebilir. 
Bunların dışında yapılan tetkik ve tahliller için ödeme yapılamaz" hükmü 
öngörülmüştür. 

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre de, ikinci basamak 
özel sağlık kurumu, sadece ruhsatında yer alan uzmanlık dallarında hasta kabul 
edebilir. İkinci basamak özel sağlık kurumlarından (A) grubu ameliyatların 
yapılabileceği hastanelerde cerrahi ve dahili branşların her birinde en az 5 tam 
zamanlı (tam gün) çalışan doktor bulunması ve bu hastanelerde cerrahi, koroner 
ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin bulunması gerekmektedir. 

Devlet memurlarının dışındaki diğer sigorta kurumlarına tabi kimselerin 
(SSK, Bağkur ve Emekli Sandığına mensup emekliler) özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarından hizmet almalarına ilişkin esaslar ilgili mevzuatları gereği kendi 
sigorta kurumları ve Bakanlıkları tarafından düzenlenmektedir. 
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SORU 2- ö z e l hastanelerin sosyal güvenceli hastalar için yapmış olduğu 
harcamaların denetimi nasıl yapılmaktadır? 

CEVAP 2- öze l hastanelerde ve diğer özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
tedavileri sağlanan devlet memurlarına düzenlenen faturalarda yukarıda 
adıgeçen Tebliğin (i) bendi hükmüne göre, Bütçe Uygulama Talimatında 
belirlenen fiyatlar esas alınmaktadır. Hastalık gruplarında tanıya dayalı fiyat 
(paket tedavi) tespit edilmesi halinde, faturalar bu fiyatlar üzerindMl^f(Jzenl§nir. 
ö z e l sağlık kurum ve kuruluşlarınca tanzim edilen fa turalann^^Selenmesİ^e 
ödenmesi Tebliğin (1) bendi hükmüne göre genel esaslara göre w]$Kîy' 

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından özel sağlık kurumlarının vermiş 
oldukları sağlık hizmetine ilişkin standartları belirlenip, bunlara uyulup 
uyulmadığına ilişkin denetimleri yapılmaktadır. Harcamalara ilişkin denetimler 
ise, ilgili mevzuatları gereği ödemeyi yapan sigorta kurumları (SSK, Bağkur ve 
Emekli Sandığı) ve Bakanlıklar tarafından yapılmaktadır.. 

SORU 3- Özel hastanelere sosyal güvenceli hastalar için 2004-2005 
dönemleri arasında ne kadar ödeme yapılmıştır? Bir önceki yılda bu 
harcamaların miktarları ne kadardır? 

CEVAP 3- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından özel sağlık 
kurum ve kuruluşlarına yapılan ödeme miktarları: 

2003 Yılı : 373, 84 milyon YTL 
2004 Yılı : 433 , 83 milyon YTL 
2005 Yılı : 299.25 milyon YTL (İlk 6 aylık tahmini rakamdır.) 

olarak gerçekleşmiştir. 

Konsolide bütçe içinde yeralan kurumların 2004 yılı tedavi 
harcamalarının %11'inin özel sağlık kuruluşları tarafından, diğerlerinin ise 
Devlet Hastaneleri ve üniversite hastaneleri tarafından gerçekleştirildiği tespit 
edilmiştir. Diğer geri ödeme kurumlarının tedavi harcamalarının ne kadarının 
özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından özel sağlık kurum ve kuruluşları için 
yapıldığı hususunda ilgili kuruluşlardan veri alınabilir. 

SORU 4- Sağlık harcamalarında son aylarda ortaya çıkan artışları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP 4- Toplum ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Hükümet 
Programı ve Acil Eylem Planında öngörüldüğü üzere sağlık hizmetlerine tahsis 
edilen ülke kaynaklarının akılcı kullanımı, kaynak tasarrufu, hizmette etkinliği 
ve verimliliği sağlamak, halka sunulan sağlık hizmetinin kolay ulaşılabilir, 
nitelikli ve etkin çalışan sağlık sistemi ile mümkündür. 

Daha önceleri SSK'l ı hak sahiplerinin, ayaktan ilaçları sınırlı sayıdaki 
hastane eczanelerinden aksaklıklar yaşanarak verilmekteydi. Ayrıca yeşil kart 
sahibi vatandaşlara ayaktan tedavide ilaçları verilmemekteydi. Bu dururn^şağlık 
hizmeti sunumunu karmaşık hale getirmekte, vatandaşların sağlık hizmetinden. 
yararlanmalarını güçleştirmekteydi. 

Sosyal devletin gereği olarak bütün sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
vatandaşlarımıza ayırım yapılmaksızın (SSK ve Yeşil Kartlı) ülke çapındaki 
eczanelerden ilaçları verilmeye başlanmış ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetine 
ulaşımında önemli iyileşmeler sağlanmıştır. 

Hükümetimiz döneminde uygulamaya başlanan sağlıkta dönüşüm 
programının sonucu olarak sağlık hizmetine ulaşılabilirliğin artmasıyla beraber 
vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti almasının getirdiği kabul edilebilir bir artış 
sözkonusudur. 
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191.- Ordu Milletvekili tdris Sami TANDOGDU'nun, Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara 2002 yılından 
itibaren atanan idarî personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı (7/6848) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

/ lQüu^(^ Cc 
Dr. İ.Saml Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışmai 
İşler Komisyonu Üyesi 

1. Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı taşra teşkilatlarında 2002 yılı sonundan 
bugüne kadar idari personel kadrolarına imam hatip lisesi mezunu kaç kişi 
atanmıştır? 

2. Bakanlığınıza ve bağlı kuruluşlara, 2002 yılı sonundan bugüne kadar idari 
personel kadroları için ilahiyat fakültesi mezunu kaç kişi atanmıştır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

S a y ı : B100PER0000025 
Konu: Yazılı Soru önerges i 

1 2 4 İ Ü 3 C4.03.2005 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazınız. 
Ordu Milletvekili Sayın Sami TANDOĞDU tarafından, tarafıma yöneltilen "Bakanlığa 

ve bağlı kuruluşlara 2002 yılından itibaren atanan idari personele ilişkin" 7/6848 esas sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. £ 
Prof.Dr. Recep AKDAĞ 

Bakan 

EKLER: 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Ordu Milletvekili Sayın Sami TAN DOĞDU tarafından verilen. Bakanlığa ve bağlı 
kuruluşlara 2002 yılından itibaren atanan idari personele ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORULAR: 
1-Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı taşra teşkilatlarında 2002 yılı sonundan bugüne 

kadar idari personel kadrolarına imam hatip lisesi mezunu kaç kişi atanmıştır. 
2-Bakanlığınıza ve bağlı kuruluşlara, 2002 yılı sonundan bugüne kadar idari personel 

kadroları için ilahiyat fakültesi mezunu kaç kişi atanmıştır. 

CEVAPLAR: 

1-Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatlarında 2002 yılı sonundan bugüne kadar idari personel 
kadrolarına İmam Hatip Lisesi mezunu toplam 12 kişi atanmıştır. 

2-Bakanlığımıza ve bağlı kuruluşlara, 2002 yılı sonundan bugüne kadar idari personel 
kadroları için ilahiyat fakültesi mezunu toplam 1S kişi atanmıştır. 

192.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun 

cevabı (7/6849, 6850) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 
kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 
ve saygın yerini almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Kars İlinde, Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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14.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
T A R I M V E KÖYÎŞLERÎ B A K A N L I Ğ I 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

m- A375 Sayı : B . 1 2 . 0 . A P K . 0 . 0 7 - 2 1 1 - / 4-5 A # .07.2005 
Konu : Yazıl ı Soru Önergesi *% *» _ _ . , . 

2 0 c . 2005 
T Ü R K Î Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 27 .06 .2005 tarih ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -12080 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal D E M İ R E L ' e ait 7 /6849 ve 
7 /68S0 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

N i m e ^ U B U K Ç U 
DevlöN&aKanı 

Tarım ve KöyişlervjBakanı Vekil i 

EKLER: 
1-Görüş 7 / 6 8 4 9 - 7 / 6 8 5 0 

YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7 / 6 8 4 9 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz kimliğini yaşatarak uygar ve 
gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı ve saygın yerini almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 
S O R U 1) Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları arasında 
ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
S O R U 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

C E V A P 1-2-3) Kars iline ait 2003-2004 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

S O R U 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

C E V A P 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri uzun 
yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. nedenlerden 
direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara ulaşılamamaktadır. Buna rağmen 
Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. 
Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan 
değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve 
büyük çoğunluğu katma değer içeren projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 

İl 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 

Öde 



2004 Yılı 

KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRIM) 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ORÛNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/6850 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz kimliğini yaşatarak uygar 
ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı ve saygın yerini almak için çaba 
harcamaktadır. 
Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 
SORU 1) Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Kars iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda yapılan 
değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına gidilebilecektir. 
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KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 
KARS 

Haziran 2005 itibari ile 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
CAYfl MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
TARMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
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193.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6851, 6852) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL . 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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1 4 . 0 6 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

=&z 
Kemal DEMİREL 

Bursa Mil letvekil i 

Kars il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tar ihi , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 
kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 
ve saygın yerini almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha lyl kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Kars İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı İçin 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek mlktarlan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4 . Yıl sonuna kadar bu yatınmtardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.c. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
, . „ , nj?<t O 1 4 TEMMUZ 20ÖS 

SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.610-01 / - l û t o - ^ - ö 5 t a 7 
KONU : Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMİREL* in 
yazılı soru önergeleri __ —̂ 

35& *~ 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSÎ BAŞKANLIÖINA 

tlgi:TBMM Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12080 sayılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMÎREL'in .7J6JŞ1-12057, 7/6852-12068 sayılı yazılı 

soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. ~ 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

E K : 
2 Cevap formu 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6851-12057 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 
kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde 
haklı ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Kars ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Kars İlimize, 2003-2004 yılları arasında Santral, 
Şebeke, Transmisyon, Fiber-Optik Kablo, R/L ve Smart Kartlı Ankesör telefon 
alanlarında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon hizmetleri çerçevesinde Kars İlimize 2003-2004 
yıllarında planlanan tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 405 Milyar 545 
Milyon TL harcama yapılmıştır. 2004 yılı harcama tutarı ise 1 Trilyon 960 Milyar 
357 Milyon TL'ye ulaşmıştır. 

PTT 

Kars İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
"Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
20 Milyar 323 Milyon TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Akyaka, Arpaçay, Digor ve Susuz PTT 
Merkezlerinin Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, 
Donanım ve Montaj işlemleri, taşıt alımları, işletmenin idame ve yenilenmesi ile 
poliklinik ihtiyaçlâcmın giderilmesi hizmetlerine yönelik ihaleler 
gerçekleştirilmiştir. _'' 
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2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" ile 
"Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 69 Milyar 112 
Milyon TL harcama yapılarak, 2003 yılında ihaleleri gerçekleştirilen Arpaçay, 
Digor ve Susuz Merkezleri ile şubeye dönüştürülen Akyaka Merkezi otomasyona 
açılmıştır. Bugün itibariyle Başmüdürlüğe bağlı 8 Merkez ve 2 Şube olmak üzere 
10 işyeri otomasyon hizmetine açık bulunmaktadır. 

DEMİRYOLU: 

Demiryolu ulaşımı alanında Kars İlimize, 2003 yılında; "Mevcut Lokomotif 
Depolan ile Revizörlük Atölyelerinin Modernizasyonu ile Hızlı Tren için Depo 
Yapımı" projesi ve "Yol Yatırımları" projesi kapsamında toplam 42 Milyar TL 
harcama yapılmıştır. 

2004 yılında ise; "Mevcut Lokomotif Depoları ile Revizörlük Atölyelerinin 
Modernizasyonu" ile "Gar, İstasyon, Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve 
Onarımı" projesi kapsamında toplam 96,90 Milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, 2003 ve 2004 Yılları Yatırım Programlarında "Türkiye-Gürcistan 
(Kars-Tiflis) Demiryolu" projesi iz bedelle yer almış olup, etüd-proje hizmetlerinin 
temini için çalışmalar yapılmıştır. 

HAVA ULAŞIMI 

Halen işletime açık bulunan Kars Havaalanına, 2003 yılında 334 Milyar 251 
Milyon 682 Bin TL ve 2004 yılında da "Kapalı devre sistemi" ile "Meydan Hizmet 
Araçlan Temini" projesi kapsamında toplam 5 Milyar 889 Milyon 558. Bin TL 
harcama yapılarak hizmet için ihtiyaç duyulan ekipman temin edilmiştir: 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6852-12068 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 
kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde 
haklı ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatınm programları tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığmdan, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Kars İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 221.000 YTL olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler de 
program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Kars İlimize 2005 yılında 48.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Softvvare Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Kars Merkezinde 
Kayıtlı Posta Hizmetlerinin Otomasyonunun yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Ayrılan ödenek cezvesinde planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. 
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Ayrıca, 2005 yıl ı Yatırım Programı dışında PTTBank konsepti çerçevesinde 
Kars Merkezinin PTTBank olarak düzenlenmesinin yapılması planlanmaktadır. 

D E M İ R Y O L U 
2 0 0 5 yılı Yatırım Programında "Gar İstasyon v e Diğer Hizmet Binaları v e 

Tesisleri", "Yol Yatırımları" ve "Büyük Onarımlar" projeleri kapsamında 2 7 1 . 0 0 0 
Y T L yatırım yapı lması planlanmış olup, işlerin yıl sonuna kadar tamamlanması 
planlanmıştır. 

Ayrıca, Türkiye ile Gürcistan arasında doğrudan demiryolu hattı tesisi 
amacıyla Gürcistan'la mutabakata varılarak yapımı planlan "Türkiye-Gürcistan 
(Kars-Tiflis) Demiryolu"na ait etüd-proje işinin ihalesine yönel ik ön yeterlilik 
değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, ön yeterlik alan firmalar 18 T e m m u z 
2005 tarihinde Teknik v e Mali Tekliflerini vermek üzere davet edilmişlerdir. 

H A V A U L A Ş I M I 
2 0 0 5 yı l ında Kars Havaalam'na; "Hava Seyrüsefer v e Muhabere Sistemleri 

Teçhizatı Temin v e Modernizasyonu" ile "Meydan Hizmet Araçları Temini" projesi 
kapsamında toplam 3 4 7 . 4 2 6 Y T L ödenek ayrılmış olup, planlanan işler yıl sonuna 
kadar gerçekleştirilecektir. 

194.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere 
ilişkin sorusu ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/6853) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve öz 
kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 
ve saygın yerini almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kars ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T . C . 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a , P l a n l a m a v e K o o r d i n a s y o n K u r u l u Başkan l ığ ı 

Sayı : B . 1 3 . A P K . 0 - 1 2 - 0 0 - 0 0 / S 0 . O - 2 . 4 5 * 
K o n u : Yazı l ı Soru ö n e r g e s i 

1 k TEM^Z 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 27.O6.20O5 tar ih ve KAN.KAR.MD.A.O1.O.GNS.O.1O.O0.O2-12O75/353 10 sayıl ı yaz ın ız . 

t lgi yaz ın ı z e k i n d e a l ınan B u r s a Mil le tveki l i K e m a l D E M Î R E L ' e ait 7 /68S3 Esas 
N o ' l u yazı l ı so ru öne rges i B a k a n l ı ğ ı m ı z c a ince lenmiş o l u p , k o n u y a i l i şkin cevab i bi lgi ve 
değe r l end i rme le r a şağ ıda sunu lmuş tu r 

B a k a n l ı ğ ı m ı z bağ l ı v e ilgili kuru luş lar ı , Sosyal Sigor ta lar K u r u m u Başkan l ığ ı , 
T ü r k i y e İş K u r u m u Gene l M ü d ü r l ü ğ ü ile B a ğ - K u r Gene l M ü d ü r l ü g ü ' n ü n , Kar s tli iç in 2 0 0 5 
y ı l ında p l a n l a n m ı ş ya t ı r ımı b u l u n m a m a k t a d ı r . 

Bi lg i le r in ize arz ede r im. 

/ r M u r a t B A § E S G t O Ğ L U > 
B a k a n 

195.- İstanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'in, Fener Rum Patrikhanesinin Ekümenlik statüsünün 
tanınmasına yönelik alınan tavsiye kararına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah GÜL 'ün cevabı (7/6854) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i sorumun Dı ş i ş l er i B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı S a y ı n A b d u l l a h 
G Ü L t a ra f ından y a z ı l ı o l a r a k cevap land ı r ı lmas ın ı saygı la r ımla a r z eder im. 14.06.2005 

E m i n Ş İ R İ N 
t s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ 

B a s ı n d a n ö ğ r e n i l d i ğ i n e g ö r e , A m e r i k a Temcilci ler M e c l i s i ' n d e Ulus lararas ı İ l işkiler 
K o m i t e s i , F e n e r R u m P a t r i k h a n e s i ' n i n E k ü m e n i k s ta tüsünün t a n ı n m a s ı , Tü rk u y r u k l u 
o l m a y a n din a d a m l a r ı n ı n T ü r k i y e ' d e yet iş t i r i lmesine izin ver i lmes i , T ü r k va tandaş ı 
o lmayan l a r ı n S e n S i n o d ü y e s i o l ab i lmes i hususlar ın ı da kapsayan b i r t avs iye karar ı almıştır . 

L o z a n A n l a ş m a s ı n ı n t u t a n a k l a r ı n d a Fene r Pat r ikhanes in in d u r u m u n u n tar t ış ı ldığı ve 
Pa t r i k h anen i n T ü r k i y e ' d e s iyasa l y a d a idari hiçbir işle u ğ r a ş m a y a c a ğ ı , ya ln ız T ü r k i y e ' d e 
k a l a c a k R u m O r t o d o k s l a r ı n d in i i ş ler iyle m e ş g u l olacağı konular ın ın k o n u ş u l d u ğ u , İ smet 
İ n ö n ü ' n ü n müt t e f ik t e m s i l c i heye t l e r i n in v e Y u n a n temsilci heye t in in y a p m ı ş o lduğu resmi 
k o n u ş m a l a r ı v e v e r d i k l e r i ga ran t i l e r i senet s aymas ı üzerine Pa t r i khanen in İ s t a n b u l ' d a b u 
şar t lar la k a l m a s ı n ı n k a b u l ed i ld iğ i , o t u r u m u n tutanağının al t ında " U y g u n b u l u n m u ş t u r " şerhi 
i le i m z a a tan lar ın a r a s ı n d a g ö z l e m c i sıfatı i le A B D adına F.L. B e l i n d e b u l u n d u ğ u 
b i l inmekted i r . 

S o r u : 

L o z a n ' d a F e n e r P a t r i k h a n e s i n i n du rumunun açıkça tar t ış ı ldığı v e s ta tüsünün 
be l i r lendiğ i t u t a n a ğ ı n a l t ına " u y g u n b u l u n m u ş t u r " şerhi ile A B D göz lemc i s in in i m z a atması 
keyf iyet i o r t a d a y k e n , b u d u r u m a t a m a m e n aykır ı olarak, A B D Tems i l c i l e r Mecl i s i D ı ş 
İ l işki ler K o m i s y o n u Ü y e l e r i n i n t a m ters ine b i r tasarrufta bu lunmala r ı Üzerine Dış İşleri 
B a k a n l ı ğ ı m ı z A B D ' y e çif te s tandar t l ı davran ı lmamas ı hususunda b i r ha t ı r l a tma notas ı 
v e r m e y i d ü ş ü n m e k t e d i r ? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset P l an lama Oene l M ü d ü r Yardımcı l ığ ı 

18 TEMMUZ 2005 
Sayı : O 2 6 . 2 1 / 2 0 0 5 / S P G Y / 2 8 5 6 6 6 
K o n u : Yazı l ı Soru ö n e r g e s 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 

i lgi : 2 7 . 0 6 . 2 0 0 5 tar ih ve A.Ol.O. GNS.Û. 10 .00 .02 -7 /6854-12087 /35322 sayılı yazı lar ı . 

İ s tanbul Mil le tveki l i Sayın E m i n Şirin ' in 7 /6854 Esas No ' lu yazılı soru önergesiı 
yanıt ı i l işikte sunu lmak tad ı r . 

Sayg ı l a r ımla a rzeder im. 

A b d u l l a h G Ü L 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

E K : Soru önerges i yanıtı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
7/6854 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: 

Basından öğrenildiğine göre, Amerika Temsilciler Meclisi'nde Uluslararası İlişkiler 
Komitesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ekümenik statüsünün tanınması, Türk uyruklu 
olmayan din adamlarının Türkiye'de yetiştirilmesine izin verilmesi, Türk vatandaşı 
olmayanların Sen Sinod üyesi olabilmesi hususlarını da kapsayan bir tavsiye kararı almıştır. 

Lozan Andlaşması'nın tutanaklarında Fener Patrikhanesi'nin durumunun tartışıldığı ve 
Patrikhane'nin Türkiye'de siyasal ya da idari hiçbir işle uğraşmayacağı, yalnız Türkiye'de 
kalacak Rum Ortodoksların dini işleriyle meşgul olacağı konularının konuşulduğu, İsmet 
İnönü'nün müttefik temsilci heyetlerinin ve Yunan temsilci heyetinin yapmış olduğu resmi 
konuşmaları ve verdikleri garantileri senet sayması üzerine Patrikhane'nin İstanbul'da bu 
şartlarla kalmasının kabul edildiği, oturumun tutanağının altında "Uygun bulunmuştur" şerhi 
ile imza atanların arasında gözlemci sıfatı ile ABD adına F.L. Bel'in de bulunduğu 
bilinmektedir. 

Lozan'da Fener Patrikhanesi'nin durumunun açıkça tartışıldığı ve statüsünün 
belirlendiği tutanağın altına "uygun bulunmuştur" şerhiyle ABD gözlemcisinin imza atması 
keyfiyeti ortadayken, bu duruma tamamen aykırı olarak, ABD Temsilciler Meclisi Dış 
İlişkiler Komisyonu üyelerinin tam tersine bir tasarrufta bulunmaları üzerine Dışişleri 
Bakanlığımız çifte standartlı davranılmaması hususunda bir hatırlatma notası vermeyi 
düşünmekte midir? 

YANIT: 

ABD Temsilciler Meclisi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne 16 Mart 2005 
tarihinde Nevv Jersey Temsilcisi Demokrat Robert Menendenz tarafından Türkiye'nin Fener 
Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin dini haklarını teminat altına alması konulu bir karar tasarısı 
sunulmuş ve sözkonusu karar tasarısı anılan Komite tarafından kabul edilmiştir. Bunun 
üzerine keyfiyet, "Statement of Policy Urging Turkey to Respect the Rights and Religious 
Freedoms of the Ecumenical Patriarch" başlığı altında 2006 Dışişleri Bakanlığı Bütçe Yetki 
Yasa tasarısının 908. bölümüne dercedilmiştir. 
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Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi tarafından 8 Haziran 2005 tarihinde 
görüşülerek oylanmak suretiyle kabul edilen anılan bütçe yetki yasa tasarısının Temsilciler 
Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine alınıp alınmayacağı halihazırda belli değildir. 

Öte yandan, sözkonusu karar tasarısı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nca kabul 
edilse bile bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, Kongre'deki safahati henüz kesinleşmeyen sözkonusu karar tasarısı 
tarafımızdan izlenmekte olup, bu konudaki görüşlerimiz ABD makamlarına ve Kongre 
üyelerine iletilmektedir. 

196.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR'in, Cumhurbaşkanı tarafından affedilen 
mahkûmlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6855) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu tensiplerinize arz ederim. Saygılarımla. 15.06.2005 

Cemal Yıfrn^az^EMİR 
Samsun MfllSfvekİJ? 

SORULAR: 

Soru 1: Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER Ağustos 2003 tarihinden bu güne kadar' 
Kaç mahkumu affetmiştir? 

Soru 2 : Affedilen mahkumların isimleri, suç dökümleri ve affedilme gerekçeleri nelerdir? 

Soru 3 : Saym Cumhurbaşkanının görev süresi başlangıcından bu yana affedilen mahkumlardan 
yeniden suç işleyenler veya takibata uğrayanlar var mıdır? 
Varsa isimleri, yapılan işlemler ve sonuçları nelerdir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 2£/û^/2005 

Bakan 
Icl 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/06/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/6855-12099/35409 sayılı yazınız, 

b) 04/07/2005 tarihli ve 812 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6855 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Soru önergesi cevabı 
2- İstatistik Bilgi ' 

Sayın Cemal Yılmaz DEMİR 
Samsun Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazıh olarak cevaplandırılması istenilen 7/6855 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde mevcut kayıtlara göre, Cumhurbaşkanı 
Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından 31 Temmuz 2003 tarihinden 31 Mayıs 2005 tarihine 
kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. maddesi gereğince otuzaitı mahkûm affedilmiş 
olup, affedilen mahkûmların ad ve soyadları ile suçlarını gösteren bilgiler ekte sunulmuştur. 

Öte yandan, terör suçlarından hükümlü olup, Anayasanın 104. maddesi gereği Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından cezası kaldırıldıktan sonra, terör örgütü üyesi olmak suçundan 
tutuklanan Deniz Bakır'ın Ankara 1 No.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda; terör örgütü 
üyesi olmak, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde atmaya azmettirmek 
suçlarından tutuklanan Doğan Karataştan'ın Tekirdağ 1 No.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda olduğu. Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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ADI SOYADI 

Tayyar SÜRÜL 

Hüsamettin ÖZDEM 

Keskin Hasan BÖLÜCEK 

•Abbas ALKAN 

Cihan ARKAN 

•Mehmet Salih ARIĞTEKİN 

Ali ÖZEN 

Şahin AKSOY 

Turan ÇİL 

Mehmet GÜVEL 

SUCU 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki THKP/C adlı 
terör örgütünün özel vazifeyi haiz elemanı olmak. 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki Türkiye Devrim 
Partisi adlı terör örgütünün sair efradı olmak. 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki Dev-Sol adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak. 

Yasa dışı çete niteliğindeki PKK adlı̂ terör 
örgütünün üyesi olarak Devletin hakimiyeti 
altında bulunan topraklardan bir kısmını Devet 
idaresinden ayırmaya matuf silahlı eylemlere 
katılmak. ; . ' ' " ' j! • ; -
Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki Dev-Sol adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak. 

Devletin hakimiyeti altında bulunanjtopj-aklardan 
bir kısmım Devlet idaresindenkayırmaya matuf 
silahlı eylemlere katılmak. 

Ticari amaçla kaçakçılık yapmak. , 

Yasa dışı çete niteliğindeki PKK 
adlı terör örgütünün sair efradı olmak il 
ve meskun bir yere patlayıcı madde atmak. 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki DHKİP/C adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak ve I | 
meskun bir yere patlayıcı madde atmak] 

: ; I :! 
Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki DHKİP/C adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak. 

HASTA 

Wernick 

Wernick 

Wernick 

Wernick 

Wernick 

Wernick 

Saklık 

Wernick 

Wernick 

Wernick 
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oe 
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ADI SOYADI 

•Ergazi YURTOĞLU 

Hüseyin KIRAN 

SUCU 

Mesut SEVİMLİ 

Fehmi DEMÎRAL 

Timur HANOĞLU 

-MEHMET ORAL 

•ÖZGÜR KOÇAK 

•İSMAİL YÜCE 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki DEV-SOL adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak ve 
meskun bir yere patlayıcı madde atmak. 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki TİKKO 
terör örgütünün sair efradı olmak,örgüt adına 
silahlı gasp,gasp suçunu işlemek işlemek için 
ve bu suç nedeniyle takip edilen gayeye • 
ulaşamamaktan mütevellit infiale kapılarak 
memur sayılan güvenlik görevlisini öldürmek 

Yasa dışı silahb çete niteliğindeki DEV-ŞOL adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak ve 
meskun bir yere patlayıcı madde atmak 

Dolandırıcılık. 

Sahte pasaport tanzim etmek, bulundurmak 
ve rüşvet teklif etmek, sahte sürücü belgesi 
ve nüfus cüzdanı düzenlemek ve kullanmak 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki DEV-SOL adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak ve kanju aracını 
yakmak. 

Yasa dışı silâhlı çete niteliğindeki TKP/ML-
TİKKO adlı terör örgütünün üyesi olarak 
Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye 
yönelik eylemlerde bulunmak. 
Yasa dışı silâhlı çete niteliğindeki TİKB-
adlı terör örgütünün üyesi olarak anayasal 
düzeni silah zoruyla değiştirmeye 
Kalkışmak. 

HASTALI 

Wernicke-k 

Wernicke-k 

Wemicke-k 

Böbrek yek 

Hafıza boz 

Wernicke-k 

Wemicke-k 

Wernicke-k 



ADI SOYADI 
•FARUK EYİDUVAR 

•HÜSNIYE MALTEPE 

•MAHMUT ÖZTÜRKMEN 

-ALAEDDİN ÖZDEMİR 

MESUT KÜPELİ 

•MAHMUT METE 

2004 
AZİZ ÇELİK 

HASAN GÜRBÜZER 

KAMİL YÜKSEL 

MEMİK ÖZKÖK 

HASAN BASRİ AYDIN 

Semiray YILMAZ 

SUCU 
Zimmet. 

Mühür sökmek. 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki DHKP/C adlı 
terör örgütünün sair efradı olmak ve 
meskun bir yere patlayıcı madde atmak. 

Rüşvet vermek 

Reşit olmayan mağdureyi hile ile alıkoymak 
ve zorla ırzına tasaddi. 

Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki TİKKO 
terör örgütünün sair efradı olmak. 

Hırsızlık 

Dolandırıcılık 

Ruhsatsız tüfek bulundurmak 

Uyuşturucu madde (eroin) satmak. 

Hakime görevinden dolayı hakaret 

Yasadışı silahlı TKP/ML adlı terör 
örgütünün sair efradı olmak. 

Hafı 
Saka 

Wern 

Böbr 

Saka 

Wern 

Sağ H 
sensö 

Kron 

Safse 
iskem 

Akıl 



00 

Hüseyin YILDIRIM 

Hüseyin ÇEVİK 

CangirABI 

2005 
İbrahim Ethem YALVAÇ 

Halis OK 

•Mehmet Ali YÜKSEL 

Yasadışı silahlı TKP/MLTIKKO 
adlı terör örgütü sorumlusu olarak 
Anayasal düzeni ve Anayasaya göre 
Kurulmuş, TBMM'ni ıskata veya 
vazifesini yapmaktan men'e cebren 
teşebbüs etmek. 

Kasten adam öldürmek. 

Kaleşnikof marka tüfek bulundurma 
(6136 S.K. Muhalefet) 

Dolandırıcılık 

Kasten eşim öldürmek 

Spasti 

Sakatl 

Solunu 
yaşlılı 

Organ 
arızas 

Sakat 

Sakat 
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197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6883) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Çakırüzüm köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatımn akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
6 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok Önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin bsalığmı da göz önünde bulundurarak Çakırüzüm 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ Sİ ^ V> /T* /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6883 esas numaralı yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programma ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Göle İlçesi Çakırüzüm İlköğretim 
Okulunun herhangi bir onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. ^ ^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^ s ^ I 

f Doc/Dr. Hüseyin ÇBfcİJC 
Millî Eğitim Bakanı ) 
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198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6884) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Çayırbaşı köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada 
olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Çayırbaşı köy okulumuzun 3 yıldır depreme dayanıklı olmadığma dair raporu olup; 
depreme karşı güçlendirilmesi gerekmektedir. Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin 
kısalığım da göz önünde bulundurarak köy okulumuzun depreme karşı güçlendirilmesi, 
bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi 
konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ I^ÇİÇ. ^ I f 12005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6884 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapun programma ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptınlan araştırma sonucu, Göle İlçesi Çayırbaşı İlköğretim 
Okulunun; 2003 yılından itibaren tahliye edildiği, depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için 
2005 yılı yatmm programında üniversitelerce inceleme yapılması yönünde ödenek aynldığı ve 
inceleme sonucuna göre depreme dayanıklı hale getirilmesinin sağlanacağı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6885) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 . 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Yenidemirkapı köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim 
Okulumuzda yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve 
tuvaletin olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla 
büyümektedir, yaklaşık 20 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil 
öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl 
değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen 
öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiıninin kısalığını da göz önünde bulundurarak 
YenidemirkapYicöy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/l(T}<b 2-? />/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6885 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatınmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Yenidemirkapı Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Istanbul-Sarıyer 'deki bir hazine arazisine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6901) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

istanbul ili Sanyer ilçesi îstinye Mahallesi Bağlar Hilali mevkiinde bulunan 50 pafta 380 ada 
45 parsel sayılı 7206 m2 yüzölçümünün tamamı hazineye ait taşınmaz mal üzerine 1978 
yılından itibaren 1990 yılına kadar 80 daire inşa edilmiştir. 

Hazine adına kayıtlı 7206 m2 arazinin üzerine yapılan 80 daireye, bağlı bulundukları belediye 
tarafından her türlü alt yapı hizmeti götürülmüştür. 25 yılı aşkın bu sürede konutlar zaman 
zaman el değiştirmiştir. 

Sanyer ilçe Emniyet Müdürlüğünün 11.06.2005 tarih ve B.05.1.EGM.434.73.35.2005/Ds. 
12/443-2 sayılı yazısı ile ikamet eden vatandaşlarımıza ilgili yasalar gereği evlerini bir an 
önce boşaltmaları ve evlerinin yıkılacağı yönünde tebliğde bulunulmuştur. Sosyal Devlet 
anlayışı çerçevesinde vatandaşlanmızın mağduriyetim ortadan kaldırmak adına makul 
fiyatlarla bu arazinin şu anki ev sahiplerine satılmasını sağlamak için herhangi bir girişiminiz 
var mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.22/34220100368 18 07.05* 2 8 7 7 1 
Konu: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 27.06.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6901-121146/35458 sayılı yazımz. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından Başkanlığınıza verilen, Başbakanımız 
Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen ve Saym 
Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri soruya konu hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

İstanbul Valiliğinden (Defterdarlık) alınan 24.05.2005 tarihli ve 27903 sayılı yazıda, tileri, 
Sarıyer İlçesi, Istinye Mahallesi, Bağlar Hilali Mevkiinde bulunan Hazineye ait 380 ada, 45 parsel 
no.lu ve 7.206 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılarak ekonomiye kazandırılması istenilmiştir. 

Sözkonusu taşınmaz, Bakanlar Kurulu karan ile "Turizm Alam" ilan edilen yerlerden olup 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer, Boğaziçi 
Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama tmar Plamnda kısmen 
mimari avan projeye göre uygulama yapılacak "Turizm Alam" lejandında, kısmen de yeşil alan 
lejandında kalmaktadır. Anılan taşınmazın üzerine 26 adet işgalci tarafından çok katlı betonarme 
bina ve bahçe yapılmak suretiyle işgal edilmesi nedeniyle, İstanbul Valiliğince tahliyeleri için 
işlem başlatıldığı anlaşılmıştır. 

2805/2981 sayılı Kanun uyarınca 7 adet tapu tahsis verilmiş ise de, imar plamnda kısmen 
turizm alam, kısmen de yeşil alanda kalması nedeniyle 2981 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 14 
üncü maddesinin (c) fıkrası, 266 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 2 nci maddesi ve 243 sıra 
no.lu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca 2981 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
bulunmadığından tapu tahsis belgeleri iptal edilerek hukuki geçerliliklerinin kalmadığı hususunda 
gerekli tebligatlar yapılarak tapu kaydından da mevcut şerhlerin terkini sağlanmıştır. 

Anılan taşınmazın satışı için işlemlere başlanılmış olup, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 
kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığından (Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü) 03.06.2005 tarihli ve 21994 sayılı yazımız ile taşınmazın satışı hususundaki 
görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

ıal UNAKITAN 
taliye Bakanı 
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201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/6902) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Saym Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Yenidemirkapı köyümüz, 300 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 12 
km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden! kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Yenidemirkapı 
Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması ıiedeniyle 
atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına 
neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye 
dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Yenidemirkapı köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onanmımn yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını Ümit ettiği Yenidemirkapı köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

0aû8.05 1 1 3 6 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5125 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Yenidemirkapı Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6902 Esas sayılı 
yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Yenidemirkapı 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Yenidemirkapı Köyümüz, 300 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 

12 km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden 
kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Yenidemirkapı 
Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl 
kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden 
olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş 
sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Yenidemirkapı Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yenidemirkapı Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Yenidemirkapı Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 18 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 288 olan Yenidemirkapı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir . 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6903) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKJDAÖ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 1S.O6.2O0S 

r ÖĞÜT 
Ardahan -Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Yanatlı köyümüz, 3S0 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 37 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Yanatlı Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Yanatlı köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yanatlı köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T . C . 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B1OOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 09.08.05 1 1 3 6 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 22/06/2O05 tarih ve 5126 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan îli Göle İlçesi Yanatlı 
Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6903 Esas sayılı yazılı Soru 
önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

<&l 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

- 9 0 4 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan tli Göle İlçesi Yanatlı Köyünün 
sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan tli Göle tlçesi Yanatlı Köyümüz, 350 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 37 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışm kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Yanatlı Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1 - Göle tlçesi Yanatlı Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yanatlı Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle ilçesine bağlı Yanatlı Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 1 km. mesafedeki Ağılyolu Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 444 olan Yanatlı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. . 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir . 

İlginiz için teşekkür ederim. 

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6904) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAG tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Uğurtaşı köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 30 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışm kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Uğurtaşı Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Uğurtaşı köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Jüğurtaşı' köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B1OOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.05 1 1 3 6 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5127 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Uğurtaşı Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6904 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : Önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Uğurtaşı 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Uğurtaşı Köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 30 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Uğurtaşı Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Uğurtaşı Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Uğurtaşı Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Uğurtaşı Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 6 km. mesafedeki Gümüşparmak Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 482 olan Uğurtaşı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir . 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 9 0 6 -



T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 0 : 2 

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan tündeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6905) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAö tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.15.06.2005 

*s Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Tahtakıran köyümüz, 480 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 10 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Tahtakıran Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Tahtakıran köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onanımmn yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Tahtakıran köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

- 9 0 7 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSHO 130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 6 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5128 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Tahtakıran Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6905 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

< & . 
Prof. Dr. Recep A K D A ö 

Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan ili Göle İlçesi Tahtakıran 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan ili Göle ilçesi Tahtakıran Köyümüz, 480 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 10 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Tahtakıran Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Tahtakıran Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Tahtakıran Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle ilçesine bağlı Tahtakıran Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 13 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 425 olan Tahtakıran Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan ti Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir . 

ilginiz için teşekkür ederim. 

- 9 0 8 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0 : 2 

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6906) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAö tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

ÖĞÜT 
/dahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Senemoğlu köyümüz, 1700 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 4 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Senemoğlu Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklanmızm tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır, 

1-Göle ilçesi Senemoğlu köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onanmmm yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Senemoğlu köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

- 9 0 9 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.05 1 1 3 6 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5129 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Senemoglu Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6906 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Senemoglu 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Senemoglu Köyümüz, 1700 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 4 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Senemoglu Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Senemoglu Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Senemoglu Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Senemoglu Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 4 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 1374 olan Senemoglu Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir . 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 9 1 0 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6907) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Samandöken köyümüz, 1550 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Samandöken 
Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle 
atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına 
neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye 
dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Samandöken köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onanmımn yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Samandöken köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

- 9 1 1 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel MUdürlüğU 

SAYI : BIOOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.ü5 H 3 b 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5130 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Samandöken Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6907 Esas sayılı 
yazılı Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

< ^ 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakam 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Samandöken 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Samandöken Köyümüz, 1550 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Samandöken Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Samandöken Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Samandöken Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Samandöken Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 10 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 1254 olan Samandöken Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 9 1 2 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6908) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAÖ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Koyunlu köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 19 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Koyunlu Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Koyunlu köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onanmımn yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Koyunlu köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

- 9 1 3 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH013 0001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

0a08.05 1 1 3 5 S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5131 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Koyunlu Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6908 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Koyunlu 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Koyunlu Köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 19 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Koyunlu Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Koyunlu Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Koyunlu Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Koyunlu Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 7 km. mesafedeki Kuytuca Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarına 
göre nüfusu 731 olan Koyunlu Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. Söz 
konusu sağlık evine 1 adet sözleşmeli ebe ataması öngörülmüştür. Sağlık evinin onarımı için 
ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir . 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6909) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağhk Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Küçûkaltunbulak köyümüz, 1400 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 
25 km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden 
kızaklar üstünde en yalan sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Küçûkaltunbulak 
Köyümüzdeki sağhk ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle 
atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına 
neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye 
dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Küçûkaltunbulak köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onanmımn yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Küçûkaltunbulak köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.Q5 1 1 3 7 2 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 22/06/2005 tarih ve 5143 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
KUçükaltunbulak Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6909 Esas sayılı 
yazılı Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan îli Göle İlçesi KUçükaltunbulak 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle îlçesi KUçükaltunbulak Köyümüz, 1400 nüfuslu olup; ilçe 

merkezimize 25 km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar 
yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. 
KUçükaltunbulak Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel 
atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira 
zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç 
kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli 
olacaktır. 

1- Göle İlçesi KUçükaltunbulak Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği KUçükaltunbulak 
Köyü sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı KUçükaltunbulak Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 30 km. mesafedeki Kuytuca Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 907 olan KUçükaltunbulak Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Söz konusu sağlık evine 1 adet sözleşmeli ebe ataması öngörülmüştür. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan tündeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6910) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKÛAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Filizli köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Filizli Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Gole ilçesi Filizli köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Filizli köyü sağlık ocağı için 
yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

oaoö.05 ı ı a v ı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5133 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi Filizli 
Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına ilişkin" olarak verilen 7/6910 Esas sayılı yazılı Soru 
Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Filizli Köyünün 
sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Filizli Köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Filizli Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Filizli Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Filizli Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Filizli Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmamaktadır. 

Hizmet yönünden 4 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağı ve Dölekçayır Sağlık Evine 
bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarına göre nüfusu 359 olan Filizli Köyüne nüfusun azlığı 
nedeniyle sağlık ocağı ya da sağlık evi planlanması düşünülmemektedir. Sağlık hizmetleri 
gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6911) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.15.06.2005 

E/sarpĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Esenboğaz köyümüz, 455 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 8 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Esenboğaz Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Esenboğaz köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Esenboğaz köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B1OOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0^08.05 1 1 3 7 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5134 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle ilçesi 
Esenboğaz Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6911 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan ili Göle ilçesi Esenboğaz 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan ili Göle İlçesi Esenboğaz Köyümüz, 455 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 8 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Esenboğaz Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle ilçesi Esenboğaz Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Esenboğaz Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Esenboğaz Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 22 km. mesafedeki Kuytuca Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 476 olan Esenboğaz Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

ilginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6912) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06,2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Durucasu köyümüz, 220 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 10 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar Özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Durucasu Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yem sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Durucasu köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Durucasu köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : BIOOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 7 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5135 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Durucasu Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6912 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Durucasu 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Durucasu Köyümüz, 220 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 10 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Durucasu Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Durucasu Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Durucasu Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Durucasu Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmamaktadır. 

Hizmet yönünden 7 km. mesafedeki Kuytuca Sağlık Ocağı ve Koyunlu Sağlık Evine bağlıdır. 
Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarına göre nüfusu 182 olan Durucasu Köyüne nüfusunun azlığı 
nedeniyle sağlık ocağı ya da sağlık evi planlanması düşünülmemektedir. Sağlık hizmetleri 
gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 9 2 2 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6913) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

ısarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çakırüzüm köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 2,5 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Çakırüzüm Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Çakırüzüm köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Çakırüzüm köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz*vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : BIOOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 7 ! ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 22/06/2005 tarih ve 5141 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Çakırüzüm Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6913 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Çakırüzüm 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Çakırüzüm Köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 2,5 

km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Çakırüzüm Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Çakırüzüm Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Çakırüzüm Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Çakırüzüm Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 4 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 527 olan Çakırüzüm Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir . 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6914) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Dedekılıç köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 15 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dedekılıç Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Dedekılıç köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği dedekılıç köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSHO 130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.ÛÖ.05 1 1 3 8 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5140 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Dedekılıç Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6914 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ir. Rerep Al Prof. Dr. ReCep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Dedekılıç 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Dedekılıç Köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 15 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dedekılıç Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Dedekılıç Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Dedekılıç Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Dedekılıç Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmamaktadır. 

Hizmet yönünden 15 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Dedekılıç 
Köyüne sağlık ocağı ya da sağlık evi planlanması düşünülmemekte olup, sağlık hizmetleri 
gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/6915) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Dedeşen köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 15 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dedeşen Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Dedeşen köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Dedeşen köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 7 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5139 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Dedeşcn Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6915 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

< ^ 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Dedeşen 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Dedeşen Köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 15 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dedeşen Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle İlçesi Dedeşen Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Dedeşen Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Dedeşen (Gümüşparmak) Köyünde sağlık ocağı mevcut olup, Posof 

İlçe Merkezine 16 km mesafededir. Dedeşen Köyü Sağlık Ocağı toplam 3943 nüfusa hizmet 
vermektedir. Sağlık Ocağında halen 1 Sağlık Memuru görev yapmaktadır. Sağlık ocağının 
onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6916) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.l5.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Dengeli köyümüz, 260 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 13 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı.olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dengeli Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Dengeli köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık problemmde-başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Dengeli köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 > 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

0a08.05 1 1 3 7 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5138 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi Dengeli 
Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına ilişkin" olarak verilen 7/6916 Esas sayılı yazılı Soru 
önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Sağlık Bakanı 

EK: önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Dengeli 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Dengeli Köyümüz, 260 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 13 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dengeli Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Dengeli Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Dengeli Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Dengeli Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmamaktadır. 

Hizmet yönünden 12 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağı ve Çayırbağı Sağlık Evine 
bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarına göre nüfusu 398 olan Dengeli Köyüne nüfusunun 
azlığı nedeniyle sağlık ocağı ya da sağlık evi planlanması düşünülmemektedir. Sağlık 
hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6917) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dölekçayır köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 4 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dölekçayır Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Dölekçayır köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Dölekçayır köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19.9.2005 0 : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

G9.Û8.Ü5 1 1 3 7 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5137 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Dölekçayır Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6917 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : Önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Dölekçayıc 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Dölekçayır Köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 4 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dölekçayır Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1 - Göle İlçesi Dölekçayır Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Dölekçayır Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Dölekçayır Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 4 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 475 olan Dölekçayır Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 9 3 2 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6918) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Durançam köyümüz, 950 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 30 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Durançam Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

l-Göle ilçesi Durançam köyü sağlık ocağının gerekli balam ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Durançam köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.c. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 0 9.08.05 1 1 3 2 8 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5136 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Durançam Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6918 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Sağlık Bakanı 

EK : Önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Durançam. 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Durançam Köyümüz, 950 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 30 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Durançam Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Durançam Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Durançam Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Durançam Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmamaktadır. 

Hizmet yönünden 30 km. mesafedeki Göle Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Durançam 
Köyüne sağlık ocağı ya da sağlık evi planlanması düşünülmemekte olup, sağlık hizmetleri 
gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6919) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Çakıldere köyümüz, 285 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 18 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Çakıldere Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Çakıldere köyü sağlık ocağının gerekli bakım Ye onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Çakıldere köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.Ü5 1 1 3 7 b 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5142 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Göle İlçesi 
Çakıldere Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6919 Esas sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : Önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Çakıldere 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Çakıldere Köyümüz, 285 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 18 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Çakıldere Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Çakıldere Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Çakıldere Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Çakıldere Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 24 km. mesafedeki Ağılyolu Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 303 olan Çakıldere Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 9 3 6 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı (7/6920) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

)ĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Büyükaltunbulak köyümüz, 680 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 
11 km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden 
kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Büyükaltunbulak 
Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle 
atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına 
neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye 
dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Göle ilçesi Büyükaltunbulak köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Büyükaltunbulak köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSHO130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 7 6 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 22/06/2005 tarih ve 5143 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan îli Göle İlçesi 
Büyükaltunbulak Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6920 Esas sayılı 
yazılı Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK: Önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Göle İlçesi Büyükaltunbulak 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Göle İlçesi Büyükaltunbulak Köyümüz, 680 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 

11 km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden 
kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Büyükaltunbulak 
Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl 
kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden 
olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş 
sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Göle İlçesi Büyükaltunbulak Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Büyükaltunbulak 
Köyü sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Göle İlçesine bağlı Büyükaltunbulak Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 8 km. mesafedeki Kuytuca Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 406 olan Büyükaltunbulak Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 9 3 8 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6940) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

3ar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Yukangündeş köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim 
Okulumuzda yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve 
tuvaletin olmaması, çatımn akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla 
büyümektedir. Yaklaşık 370 Öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula 
yakın Askeri Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye 
çalışılmaktadır. Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl 
değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen 
öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya 
kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak 
Yukangündeş köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Çtf/ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6940 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61 'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 

Z$V//2005 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçlan dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Yukarı Gündeş Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarımının 2005 yılı 

yatırım programına alındığı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ihalesinin yapılacağı, 
b) Okulun norm kadro sayısının 17, mevcut öğretmen sayısının 10 olduğu, 2005 atama 

döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği 
anlaşılmıştır. ^ ^ * - " 7 
Bilgilerinize arz ederim. //Pj 

^ ' j ^ D r . Hüseyin ÇEİİK 
K_^s^ Millî Eğitim Bakaılı 
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221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6941) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Aşağıgündeş köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 60 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Aşağıgündeş 
köy okulumuzun balom ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ I t S V L 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6941 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Aşağı Gündeş Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun norm kadro sayısının 3, mevcut öğretmen sayısının 2 olduğu, 2005 atama 
döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacımn giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6942) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tararından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Burmadere köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri Birliklerden gelen asker 
öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Askerliklerinin bitmesiyle 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, kalacak lojman olmadığından bir 
an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak 8 yıllık 
Burmadere köyü ilköeretim okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için yapımı için müracaatta bulunulan 
lojman yapımı için bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

4- 300 civarında öğrenci bulunan köyümüze Lise yapılması konusunda herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ U ^ U ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi -.27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/6942 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce planlanan 
ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları 
yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi yapılmış olup bu 
ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-9872 
(2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt 
dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, 
eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta olup 
bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuırun değişik 
61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, görev yeri 
belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak, il 
millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği öğretmenlerin il 
içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61 'inci maddenin anılan son fıkrası; 
"Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça 
il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet 
puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne 
amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, 
doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı 
ile birlikte Ardahan İlinin okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye 
Bakanlığının verdiği kadro sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın personel 
istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van 
illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul. İzmir, 
Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer değiştirme 
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suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat edilmektedir. 
Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 

kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan boşalacak 
kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm kadro 
kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar 
çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 branştan toplam 81 
öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak atamalarda ise alanlar bazında 
illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Burmadere Köyü İlköğretim Okulunun onarımı için Bayındırlık ve İskân 

İl Müdürlüğü ekiplerince keşif özetinin çıkarıldığı, 2005 yılı ek yatırım programına dahil edilerek 
okulun onarımının gerçekleştirileceği, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen sayısı 
dikkate alınarak giderileceği 

anlaşılmıştır. 
4. Şubat 2004 tarih ve 2557 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Kurum Açılması ve 

Kapatılmasına İlişkin Esaslar'a göre il merkezi dışındaki okulun açılacağı yerleşim biriminin 
merkez nüfusunun en az 20.000 olması gerekmektedir. 

2000 yılı nüfus sayımına göre Burmadere Köyü nüfusunun 1.141 olduğu anlaşılmış olup 
bu nedenle bahsi geçen köye lise binası yapım talebi değerlendirilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^-—"7 

!oç. Dr. HüseyiırŞELİK 
Millî Eğitim Baksftıı 
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223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6943) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Dereköy köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 40 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmelilerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, kalacak 
lojman olmadığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Dereköy köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için lojman yapılması yönünde 
herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ( J » $ U K 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi -.27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6943 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıktan ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 

î ^ / 9 / 2 0 0 5 

- 9 4 9 -



T.B.M.M. B : 127 19.9.2005 O : 2 

atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sunak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Dereköy Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun norm kadro sayısının 2, mevcut öğretmen sayısının 1 olduğu, 2005 atama 

döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği 
anlaşılmıştır. ^ — j 
Bilgilerinize arz ederim. -—' V /)/) 

/ ^ J > » £ D r . HüseyinfÇELİK 
L^' Millî Eğitim Bakanı 
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224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6944) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç, Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Eskikılıç köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri Birliklerden gelen asker 
öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Askerliklerinin bitmesiyle 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını 
aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Eskikılıç köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ( ^ 5 ^ 5 " ^ / 772005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6944 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Eskikılıç Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6945) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi İkizdere köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 17 öğrencisi bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmelerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak İkizdere köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.O.O3.05.O3-ll/ ^ Î U b 2S"/972005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6945 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi İkizdere Köyü İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde İle atanacak 

öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
Bilgilerinize arz ederim. ^^-^'^J 

f JÖtîç. Dr. Hüseyni ÇELIK>^ 
Millî Eğitim Bakanı \ 
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226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6946) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

>ĞÜT • 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Konuksever Mahallesinde bulunan 8 yıllık İlköğretim 
Okulumuzda yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve 
tuvaletin olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla 
büyümektedir. Okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri Birliklerden 
gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Askerliklerinin 
bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, kalacak lojman 
olmadığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Konuksever 
Mahallemizdeki okulumuzun balam ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için lojman yapılması yönünde 
herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

4- Konuksever Mahallemizdeki 8 yıllık ilköğretim okulunun alt zemini iyi 
döşenmediğinden sık sık su basmaları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Su basmasını 
engellemek için okula su motoru tahsis edilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız? 

-956 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.O.03.05.03-11/ ^Sf * S 11 17-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir ilköğretim okuluna 
ilişkin ilgi yazı eki 7/6946 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluştan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61 ' inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Şu değişiklilçjçejçeşvesinde -
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kulumur.olarak "yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullannın 
öğretmen ihtiyacımn karşılanması hususu da Maliye Bakanlığı|un verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Aynca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer dçğiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, vSırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılarımışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Konuksever Mahallesinde bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Dcmirel 

İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onarıma ihtiyacı olmadığı, okulun alt zemininin su 
baskınına maruz kalmaması için 2004 yılında drenaj kanalı yaptırıldığı, 

b) Okulun norm kadro sayısının 20, mevcut öğretmen sayısının 15 olduğu, 2005 atama 
döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği, 

c) TED Projesi kapsamında İlçede 6 daireli lojman yapımı planlandığı ve bu hususta 
ihale aşamasına gelindiği, ayrıca 25 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Damal 
Kaymakamlığı arasında imzalanan protokolle Tugay Komutanlığına ait 12 dairenin öncelikle 
öğretmenlerin ikamet etmesi için tahsis edildiği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6947) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

insarÖĞÜT 
AiÜahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Oburcak köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 56 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1 - Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Oburcak köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi içm gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Ifi ^ ' V 1 > />/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6947 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Oburcak Köyü İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6948) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

y /nsa /öĞÜT , 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Otağh köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 140 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle Öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Otağh köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 200S-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ l* ^ ? M I >/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6948 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Otağh Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde bu İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6949) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELÜC tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Seyitören köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 170 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başansız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Seyitören 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve Öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığumzm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- Öğretmenlerimizin bannma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yemlenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ î *V\ ^ / > / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6949 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Seyitören Köyü İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onanma ihtiyacı 

olmadığı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde bu İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak giderileceği ^rm)^ 
anlaşılmıştır. ^ J 
Bilgilerinize arz ederim. ^--r~>/7 J 

f JÖ1>ç. Dr. Hüseyin ÇEfclK 
> — < ^ Millî Eğitim Bakanı/ 
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230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6950) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Tepeköy köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 21 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmamn yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Tepeköy köy 
okulumuzun bakım ve onanmmm yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ L ^ O Û l î /"ÎV2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6950 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Tepeköy İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, küçük 

onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6951) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Üçdere köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 30 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle okula yakın Askeri 
Birliklerden gelen asker öğretmenlerle geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. 
Askerliklerinin bitmesiyle görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Üçdere köy 
okulumuzun balam ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığumzm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Cj^Öİ JL7- / 7-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6951 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatınm, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Damal İlçesi Üçdere Köyü İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6952) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Nfilli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tararından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Gole ilçesi Serinçayır köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 28 Öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Serinçayır 
köy okulumuzun yarım kalan çevre düzenlemesinin yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

- 9 7 1 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.O3.O5.03-ll/ 1 ( 9 $ ° 19" / 7"/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6952 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesinin Serinçayır Köyü İlköğretim Okulunun yeni binasının İstanbul'da 

faaliyet gösteren Köyün Derneği tarafından yapıldığı, yarım kalan çevre düzenlenmesinin 
tamamlanması için Valilikçe 100 torba çimento verildiği, 

b) Okulun norm kadro sayısının 2, mevcut öğretmen sayısının 1 olduğu, 2005 atama 
döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacımn giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6953) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Tahtakıran köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 40 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen Öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Tahtakıran 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve Öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ [fî& ö- î / } /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6953 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fikrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalannda, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştınlması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Tahtakıran Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 2 öğretmen ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacın 2005 atama döneminde 

giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6954) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELtK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Tellioğlu köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 50 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollanın aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Tellioğlu köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

- 9 7 7 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 1(9 8 1 . £ V / ^ / 2 0 ü 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6954 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Tellioğlu Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacının giderileceği 
anlaşılmıştır. ^^"^I 
Bilgilerinize arz ederim. ^-**7? oA-^ 

f JXfç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim BalüSıı 
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235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6955) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonilanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Toptaş köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 60 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Toptaş köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin bannma ihtiyacım karşılayacak lojmamn tadilat ve tanüratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ O İ t°tl ?V2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6955 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatıranlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluştan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptınlan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Toptaş Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı ^rt0^ 
anlaşılmıştır. •»—-""y^ 
Bilgilerinize arz ederim. ^—' ^ ^ / / ^ r ™ ^ 

\^s™%> Dr. Hüseyin ÇEÜK 
Millî Eğitim BakanıN 
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236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6956) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

snsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Yağmuroğlu köyünde bulunan 5 yıllık ilköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatımn akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 98 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Yağmuroğlu 
köy okulumuzun istinat duvarının ve okulun bakım onarımının yapılarak 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ L \ 5 ^ i Z T / > /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6956 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlaı-dan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Yağmuroğlu Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun norm kadro sayısının 4, mevcut öğretmen sayısının 3 olduğu, 2005 atama 
döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6957) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tararından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Ağılyolu köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Taşımalı olarak çevre köylerden gelen yaklaşık 200 öğrenci bulunan okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz Önünde bulundurarak Ağılyolu köy 
okulumuzun bakım ve onanmınm yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- tklim şartlarının ağırlığı nedeniyle okulun çok acil ihtiyacı olan kalorifer yapılması ve 
kadrolu hizmetli gönderilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/t|66^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi .27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" ilgi yazı eki 
7/6957 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce planlanan ve 
gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları 
yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi yapılmış olup bu 
ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların hizmetli ihtiyacı Devletimizin 
ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet programları çerçevesinde karşılanmaya 
çalışılmaktadır. 

Bu çerçevede, Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İssiz Kalan ve Bilahare İşsiz: Kalacak 
Olan İşçilerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin 
Esaslar uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında Bakanlığımız 
taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 6.338 personelin ataması planlanmış, Devlet Personel 
Başkanlığınca Bakanlığımıza yönlendirilen 4.933 personelin 81 il millî eğitim müdürlüğü emrine 
ataması yapılarak, millî eğitim müdürlüklerince illerindeki okul ve kurumların hizmetli ihtiyacının 
karşılanması amacıyla söz konusu personelin görev yerleri belirlenmiş ve göreve başlamak üzere 
müracaat eden personelin sözleşmeleri yapılmıştır. Bu kapsamda, ihtiyacın giderilmesine yönelik 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde devam etmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Ağılyolu Köyü Şehit Er İbrahim Öztürk İlköğretim Okulunun; Temel Eğitimi 

Destekleme Projesi kapsamında 2006 yılında genel onarımının yapılacağı, kalorifer tesisatı yapımının 
da aynı Proje dahilinde gerçekleştirileceği, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Q|/&/2005 
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238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT un, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6958) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

r / ^ s a r ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Gole ilçesi Balçeşme köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 175 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Balçeşme 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Udim şartlarının ağırlığı nedeniyle okulun çok acil ihtiyacı olan kalorifer yapılması, 
öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması ve kadrolu hizmetli 
gönderilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız? 

J- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/1(361* <H/8" /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖöÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6958 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştmlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasmın temelini oluşturmaktadır, örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların hizmetli ihtiyacı ise Devletimizin ekonomik 
imkânları, kalkınma planlan ve hükümet programlan çerçevesinde karşılanmaya 
çalışılmaktadır. 

Bu çerçevede, Özelleştirme Uygulamalan Sonucunda İssiz Kalan ve Bilahare İşsiz: 
Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Geçici Personel Statüsünde İstihdam 
Edilmelerine İlişkin Esaslar uyannca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi 
kapsamında Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 6.338 personelin ataması 
planlanmış, Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza yönlendirilen 4.933 personelin 81 il 
millî eğitim müdürlüğü emrine ataması yapılarak, millî eğitim müdürlüklerince illerindeki 
okul ve kurumlann hizmetli ihtiyacının karşılanması amacıyla söz konusu personelin görev 
yerleri belirlenmiş ve göreve başlamak üzere müracaat eden personelin sözleşmeleri 
yapılmıştır. Bu kapsamda, ihtiyacın giderilmesine yönelik çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde 
devam etmektedir. 

Ardahan Valiliğince yapünlan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Balçeşme Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun kullanılır durumda bir lojmanının bulunduğu, 2005 Yılı İl Yatırım 

Programında bu okula kalorifer yapımı için ödenek aynlamadığı, ancak gelen ek ödenek ve 
ihalelerden artacak ödenekle bu okula kalorifer tesisatı yapılmasının söz konusu olabileceği, 

c) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen sayısı 
dikkate alınarak giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Eğitim Bakanı 
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239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6959) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Bellitepe köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 18 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak tek dersliği 
bulunan Bellitepe köy okulumuza ek derslik yapılması, bakım ve onarımının yapılarak 
2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

J- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ( ^ o ^ Vf / ^ 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6959 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Bellitepe Köyü İlköğretim Okulunun ek derslik ve büyük onanma 

ihtiyacı olmadığı, küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6960) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 , 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Budaklı köyünde bulunan 5 yıllık ilköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 40 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Budaklı köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığmuzm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

- 9 9 2 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0 : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ( ^ o l * 11/^ 12005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6960 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıktan ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıklan ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
Öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Aynca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Budaklı Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarım ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde İle atanacak 

öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. ^ s ^ l 
Bilgilerinize arz ederim. ^ - ^ " ^ y / ^ L / 

/ Dp<Dr. HüseyinÇEIJK 
v ' Millî Eğitim Bakan! 
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241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6961) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

ÖĞÜT . 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Büyükaltunbulak köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim 
Okulumuzda yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve 
tuvaletin olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla 
büyümektedir, yaklaşık 54 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil 
öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl 
değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen 
öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak 
Büyükaltunbulak köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanm tadilat ve tamiratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ W 0 ^ Vt / 7/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6961 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan îline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Göle İlçesi Büyük Altunbulak Köyü 
İlköğretim Okulunun onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. ^^-* 

Bilgilerinize arz ederim. _^^ / } j 

f Da£Dr. HüseyiırÇEfcHC 
v— Millî Eğitim Bakanı ) 
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242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6962) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK taıafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Çakıldere köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 40 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil Öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz Önünde bulundurarak Çakıldere 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^\0b V± /9~/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6962 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunim 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61 'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Çakıldere Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 2 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6963) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Çalıdere köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 70 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Çalıdere köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ U^S^ 1^/^/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6963 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir.'" 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekle iken. 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde. 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğilim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullannın öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme sureliyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari. Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa. İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Çalıdere Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun norm kadro sayısının 3, mevcut öğretmen sayısının 2 olduğu, 2005 atama 

döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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244- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6964) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Çardaklı köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 360 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Çardaklı köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmamn yapılması için bir girişimde 
bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

-1003 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ M 9 ^ ^ Î-'T/*^/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6964 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Çardaklı Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacının 2005 atama döneminde bu İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6965) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

İsarÜĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çobanköy köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada 
olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Çobanköy 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Q° lO? 2 4 / ? /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6965 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıklan ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Çobanköy'e İstanbul'da ikamet eden hayırsever Alaattin ATEŞ 

tarafından yeni bir okul binasın yapılmakta olduğu, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde İle atanacak 

öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6966) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

)ĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çullu köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada olanların 
bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın 
yollarını aramaktadırlar. -

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Çullu köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmamn tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 4 T Ö # ^ 9 - / ? 7 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6966 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıklan ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Çullu Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde İle atanacak 

öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. ^ ^ _ -
Bilgilerinize arz ederim. —**" / 

f Dê TDr. Hüseyin^ElJK 
Millî Eğitim Bakanı A 
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247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6967) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

/y. 

insarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dedekılıç köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 94 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Dedekılıç 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanm tadilat ve tamiratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ \\°\b\o 0(/8 /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6967 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatınm, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıktan ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 

-1013 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Dedekıhç Köyü İlköğretim Okulunun onarıma ihtiyacı olmadığı, ancak 

okulun ihtiyacı olan bir ek dersliğin yapımının 2005 yılı programı ile gerçekleştirileceği, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6968) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Dedeşen köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek Öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 94 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Dedeşen köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ C^d<j 1 > /?V2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖöÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6968 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğilim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir.. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Dedeşen Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

ELİK 
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249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6969) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ensar 0ĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dereyolu köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek Öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 47 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Dereyolu 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılması ve okul tabanının ahşap döşenmesi 
konusunun 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir 
çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanm tadilat ve tamiratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

- 1 0 1 8 -



T.B.M.M. B .127 19 .9 .2005 0 : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.O.O3.O5.03-ll/ ^ ' 0 Zfy / ?/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6969 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satm alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıktan ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye BakanUğımn verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Dereyolu Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde île atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6970) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

» O T 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Durançam köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada 
olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Durançam 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılması konusunun 2005-2006 eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığumzm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ I j S g S 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6970 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde vah I ikicice 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Durançam Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı. 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

25"*/' ^L/2005 
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251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6971) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dunıcasu köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 23 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Dunıcasu 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığumzm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.0.03.O5.03-11/ 1+ S İ O 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6971 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir."" 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekle iken. 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61 'inci maddenin anılan son fıkrası; "öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde. 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğilim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme sureliyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari. Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışla. İstanbul. 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştınlması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptınlan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Durucasu Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde bu ihtiyacın 

giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

-1025 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6972) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Eskidemirkapı köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 40 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak 
Eskidemirkapı köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 1*^1 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6972 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken. 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde. 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğilim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme sureliyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari. Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul. 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise l). \% 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Eskidemirkapı Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun norm kadro sayısının 2 olduğu ve bu ihtiyacın 2005 atama dönem inde 
giderileceği 

anlaşılmıştır. ^**~1 
Bilgilerinize arz ederim. .y^^^P^Oj 

/ ys\)ü%. Dr. Hüseyıîî^ŞELİK 
Millî Eğitim Bakaşı 
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253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6973) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Filizli köyünde bulunan 5 yıllık ilköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir, yaklaşık 33 
öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya 
çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç 
olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya 
kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Filizli köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ I t f V L 

Konu : Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6973 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Filizli Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı. 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

1*5 / t /2005 
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254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖöÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6974) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Gole ilçesi Gülistan köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 30 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Gülistan köy 
okulumuzun bakım ve onanmımn yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ M S ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6974 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Gülistan Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı. 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı. 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

IS ı'tnjm 
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255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6975) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Günorta köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 45 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Günorta köy 
okulumuzun balom ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacmı karşılayacak lojmanm tadilat ve tamiratmm 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ / 1 2 $ / 7/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6975 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61 'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Günorta Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6976) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Hoştülbent köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 35 öğrenci bulunan okulumuzun Öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Hoştülbent 
köy okulumuzun bakım ve onanmımn yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin bannma ihtiyacım karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ t , S f l _ l î / ^ 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6976 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatınmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştmlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıklan ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacımn karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelim oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Hoştülbent Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

LIK 

anı 
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257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6977) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz. ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Gole ilçesi Kalecik köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 35 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Kalecik köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan kadrolu öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar 
yönünde bir çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı .B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 1 ( 9 ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.Ö.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6977 esas numaralı yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt ahnarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir.*' 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekle iken. 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir .şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan. Hakkari, Sjmak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa. İstanbul. 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

25" /=5-/2()()5 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmışür. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçtan dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştınlması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptınlan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Kalecik Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 2 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6978) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tararından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Karatavuk köyünde bulunan 5 yıllık ilköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 80 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Karatavuk Köyü İlkokulunun 8 yıllık olması için herhangi bir girişimde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ T > 5 " &5 / ^ '2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6978 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken. 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde. 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğilim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari. Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa. istanbul. 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve ver 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise y.4% 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Karatavuk İlköğretim Okulunda 94 öğrencinin öğrenim gördüğü. 2 asıl 2 

de vekil öğretmenin görev yaptığı, 
b) Göle İlçesinde 750 yatılı öğrenci kapasiteli bir YİBO ile 100 kız yatılı öğrenci 

kapasiteli bir PİO bulunduğu, söz konusu yerleşim birimindeki 6,7, ve 8'inci sınıf öğrencileri 
İlçe Merkezindeki YİBO ve PİO'ya yerleştirildiğinden Karatavuk İlköğretim Okulunun sekiz 
yıllık bir okul olması yönünde herhangi bir planlama yapılmadığı, 

c) 2005 yılı atama döneminde okulun öğretmen ihtiyacının giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6979) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Karlıyazı köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada 
olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Karlıyazı 
köy okulumuzun balam ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.0.03.O5.03-ll/ L j ^ fe> 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okul una 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6979 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir.'" 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken. 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde. 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğilim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme sureliyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

2<T />/2005 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçlan dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de Öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Karlıyazı Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 3 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacının giderileceği ^ ^ ^ o 
Bilgilerinize arz ederim. ^*~~~7ı fâl 

/ Jnç. Dr. Hiisfi^n ÇF.T^K 

*— Millî Eğitim Bakanı) 
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260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6980) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Kayaaltı köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 240 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle Öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Kayaaltı köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.0.O3.05.03-ll/ U Ç V ? 1^ /7-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6980 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatmmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıklan ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları Ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Kayaaltı Köyü İlköğretim Okulunun Temel Eğitim Programı 2'nci Faz 

kapsamında 2006 yılında onarımının yapılacağı, ancak düzenlenen bir kermes sonucu elde 
edilen gelirlerle okulun kapı ve pencerelerinin değiştirildiği, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacının 2005 atama döneminde bu İle atanacak öğretmen 
sayısı dikkate alınarak giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6981) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. HOseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Kuytuca köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 240 Öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Kuytuca köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojman yapılması için bir girişimde 
bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ £ 4 ^ , 3 İŞ- / 9-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6981 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61 'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde,-öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Kuytuca Köyü İlköğretim Okulunun Güzel Okulum Projesi kapsamında 

2005 yılında onarımının yapılacağı, 
b) Okulunun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Eğitim 
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262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6982) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Kuzupınarı köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 25 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ U 5 9 > 2Ç '3 / 2 l ) ( ) 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6982 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, söz konusu Göle İlçesi Kuzupmar 
İlköğretim Okulunda 25 öğrencinin öğrenim gördüğü ve bir öğretmenin görev yaptığı, okulun 
herhangi bir ihtiyacının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6983) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Meşedibi köyünde bulunan 5 yıllık ilköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 86 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Meşedibi 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmamn tadilat ve tamiratmın 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ( i q ^ 19* /£ /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6983 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalannda, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştınlması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Meşedibi Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 2 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde İle atanacak 

öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6984) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Mollahasan köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 96 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz Önünde bulundurarak Mollahasan 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığumzm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Lfll? i t /9"/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6984 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıktan ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarınm öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.-1% 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memulları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Mollahasan Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacmın tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun norm kadro sayısının 4, mevcut öğretmen sayısının 1 olduğu, 2005 alama 
döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği 

anlaşılmıştır. ^*-~\ 
Bilgilerinize arz ederim. •^l^-^ja^ 

yr >Boç. Dr. Hüseyin ŞE4JK 
> — Millî Eğitim Bakanı) 
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265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6985) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Okçu köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir, yaklaşık 48 
öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya 
çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç 
olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya 
kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Okçu köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanm tadilat ve tamiratmm 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

-1061 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ LjSTO ^ /^ /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6985 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61 'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, istanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Okçu Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onanma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6986) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplanduılmasım saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Samandoken köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 277 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1 - Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Samandoken 
köy okulumuzun çok küçük olması nedeniyle okula derslik eklenmesi ve bakım 
onaranının yapılması için 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne 
gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojman yapılması için bir girişimde 
bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ IjÇS^ ^ 5 / T/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6986 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatınmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Aynca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Samandöken Köyü İlköğretim Okulunun ek derslik ve büyük onarıma 

ihtiyacı olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen sayısı 
dikkate alınarak giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

ÇELİK 
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267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6987) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Senemoğiu köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
yaklaşık 350 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların hiç olmaması yada olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Senemoğiu 
köy okulumuzun kalorifer sisteminin, bakım ve onarımının yapılması için 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanın kullanılamaz halde olması 
nedeniyle tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 1 ^ 1 Î T />/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6987 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL Ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalannda, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Senemoğlu Köyü İlköğretim Okulunun 2005 yılında küçük onanmının 

yapılacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen sayısı 

dikkate alınarak giderileceği 
anlaşılmıştır. ^ ^ " " " y 
Bilgilerinize arz ederim. ^*~*0~7/AtJ 

f Subç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim BakanN 
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268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/6988) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Yukangündeş köyümüz, 2000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 
4 km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden 
kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Yukangfindeş 
köyümüzde uzun yıllar önce yapılan sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel 
atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira 
zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç 
kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli 

' olacaktır. 

l-Damal ilçesi Yukangfindeş köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onanmımn yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yukangfindeş köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T . C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : BIOOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 0 9 . 0 8 0 5 1 i 3 2 ü 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5257 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Damal İlçesi 
Yukarıgündeş Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6988 Esas sayılı 
yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

^ „ 
Prof. Dr. Recep AKDAÖ 

Sağlık Bakanı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün "Ardahan ili Damal İlçesi Yukarıgündeş 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan ili Damal İlçesi Yukarıgündeş Köyümüz, 2000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 

4 km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Yukarıgündeş Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Damal ilçesi Yukarıgündeş Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yukarıgündeş Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Damal İlçesine bağlı Yukarıgündeş Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 6 km. mesafedeki Damal Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 1467 olan Yukarıgündeş Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/6989) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Burmadere köyümüz, 1400 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Burmadere Köyümüzde 
uzun yıllar önce yapılan sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Damal ilçesi Burmadere köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onanmınm yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Burmadere köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

-1072 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

0aû8.0S 1 1 3 4 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 22/06/2005 tarih ve 5258 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan tli Damal İlçesi 
Burmadere Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6989 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Sağlık Bakanı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Damal İlçesi Burmadere 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Damal İlçesi Burmadere Köyümüz, 1400 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Burmadere Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Damal İlçesi Burmadere Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Burmadere Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Damal İlçesine bağlı Burmadere Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 10 km. mesafedeki Damal Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 1093 olan Burmadere Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6990) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

JĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Eskikılıç köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 3 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılnHaktadır. Eskikılıç köyümüzde uzun 
yıllar önce yapılan sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Damal ilçesi Eskikılıç köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Eskikılıç köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 3 i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 22/06/2005 tarih ve 5157 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan îli Damal İlçesi 
Eskikılıç Köyünün Sağlık Ocağı" ihtiyacına ilişkin olarak verilen 7/6990 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan îli Damal İlçesi Eskikılıç 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan îli Damal ilçesi Eskikılıç Köyümüz, 1000 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 3 

km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Eskikılıç Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Damal ilçesi Eskikılıç Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Eskikılıç Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Damal ilçesine bağlı Eskikılıç Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmamaktadır. 

Hizmet yönünden 5 km. mesafedeki Damal Merkez Sağlık Ocağı ve Ikizdere Sağlık Evine 
bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarına göre nüfusu 520 olan Eskikılıç Köyüne nüfusunun 
azlığı nedeniyle sağlık ocağı ya da sağlık evi planlanması düşünülmemektedir. Sağlık 
hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6991) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi İkizdere köyümüz, 126 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 6 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar Özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. İkizdere köyümüzde uzun 
yıllar önce yapılan sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Damal ilçesi İkizdere köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği İkizdere köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 3 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5260 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Damal İlçesi 
İkizdere Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/6991 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Damal İlçesi İkizdere 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Damal İlçesi İkizdere Köyümüz, 126 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 6 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. İkizdere Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Damal İlçesi İkizdere Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği İkizdere Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Damal İlçesine bağlı İkizdere Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 7 km. mesafedeki Damal Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 205 olan İkizdere Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/6992) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

ısar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Otağlı köyümüz, 950 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışm kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yalan sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Otağlı köyümüzde uzun 
yıllar önce yapılan sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Damal ilçesi Otağlı köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Otağlı köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.Uu.U5 I İ 3 8 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5261 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Damal İlçesi Otağlı 
Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına ilişkin" olarak verilen 7/6992 Esas sayılı yazılı Soru 
önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakam 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Damal İlçesi Otağlı 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Damal İlçesi Otağh Köyümüz, 950 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 km. 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Otağh Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Damal İlçesi Otağh Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Otağlı Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Damal İlçesine bağlı Otağlı Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 9 km. mesafedeki Damal Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 667 olan Otağh Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6993) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Dengeli köyünde bulunan 5 yıllık ilköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatırım akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması yada 
olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Dengeli köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığınuzm giderilmesi iç'm gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ 5 S 3 ^5 I ?/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6993 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatınm, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığımn verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Dengeli Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. . ^ " " y 
Bilgilerinize arz ederim. ^ - -"TV JJ 

f /'Doç. Dr. Hüseyin y^LÎK 
( yr Millî Eğitim Bakanı/ 

-1082 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6994) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Ankonak köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir, 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını 
aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Ankonak 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/q$|^ 2 f / f /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6994 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61 'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe enirine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 20Ü5 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlaıdan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Arıkonak Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı. 
b) Okulun 1 öğretmene ihtiyacı olduğu ve bunun 2005-2006 öğretim yılında 

giderileceği 
anlaşılmıştır. ^ / * 
Bilgilerinize arz ederim. J>>-^~/Lf*y*^~7 

^^""tfoç. Dr. Hüseyin pLLİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan ilindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK 'in cevabı (7/6995) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

h 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Binbaşak köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 60 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Binbaşak 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ l | $ \ t V* / ?-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6995 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.196 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan îline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Binbaşak Köyü İlköğretim Okulunun büyük onanma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı. 
b) Okulun norm kadro sayısının 2, mevcut öğretmen sayısının 1 olduğu, 2005 atama 

döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakan 
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276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6996) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yaalı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çat köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Yaklaşık 33 
öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya 
çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların 
bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın 
yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Çat köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ i\ 5" (°1 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6996 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL Ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okuliannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

<* ** / ^72005 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise {)A% 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan îline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Çat Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı. 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı. 
b) Okulun 1 öğretmene ihtiyacı olduğu ve bunun 2005-2006 öğretim yılında 

giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6997) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çiçeklidağ köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 300 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Çiçeklidağ 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

- 1092 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ S l o ^ I ^72005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi -.27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6997 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise ().4% 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Çiçeklidağ Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarımının 2005 yılı 

yatırım programına alındığı ve 2005 yılı içinde yapılacağı, 
b) Okulun 4 öğretmen ihtiyacı olduğu ve bunun 2005 atama döneminde giderileceği 
anlaşılmıştır. ^^~—\ 
Bilgilerinize arz ederim. / A 

f ne^DrTHüseyin QELİK 
K ^ ^ Millî Eğitim Bak\ı 
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278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6998) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

EnsârÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çimliçayır köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 14 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Çimliçayır 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ L\ S21 2-5" / } /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6998 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise ()A% 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Çimliçayır Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve bunun 2005 atama döneminde giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6999) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

aısar-ÜĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Dilekdere köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 70 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Dilekdere 
köy okulumuzun istinat duvarının ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ U 5 & S 2 5 '1 '2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12102 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/6999 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatınmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlı lığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptın lan araştırma sonucu; 
a) Göle İlçesi Dilekdere İlköğretim Okulunun istinat duvarının onarım gerektiren 

bölümlerinin onarılacağı, ayrıca okulun onanma ihtiyacı olmadığı, 
b) Okulun 2 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderilmeye çalışılacağı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

- 1 1 0 0 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7000) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Gûneşgoren köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek Öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 23 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Güneşgören 
köy okulumuzun istinat duvarının ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.0.03.05.03-11/ ^ 5 1 1 . 27/972005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7000 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatınmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Güneşgören Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, ayrıca, istinat duvan için ihale yapılma imkânı olmadığı için Köy Muhtarlığı ile 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile istinat duvarının yaptırılmaya çalışılacağı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı ^^-*~s 
anlaşılmıştır. / i 
Bilgilerinize arz ederim. yS~ / ^ f ] 

/VjM^Dr. Hüseyin ÇELİK 
> - ^ Millî Eğitim Bakanı 
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281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7001) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yaalı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi İncedere köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını 
aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak İncedere köy 
okulumuzun istinat duvarının ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.APK.0.03.05.03-l 1/^92-3 t f / ? / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7001 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi İncedere Köyü İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, ayrıca, istinat duvarı için ihale yapılma imkânı olmadığı için Köy Muhtarlığı ile İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile istinat duvarının yaptırılmaya çalışılacağı, 

b) Okulun 2 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde bu İle atanacak 
öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacının giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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282.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7002) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Koyunpınar köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 270 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollanın aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Koyunpınar 
köy okulumuzun istinat duvarının ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.0.03.05.03-ll/ IfiKo 25*/?- /2005 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7002 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Koyunpınar Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, ayrıca, istinat duvarı için ihale yapılma imkânı olmadığı için Köy Muhtarlığı ile 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile istinat duvarının yaptırılmaya çalışılacağı, 

b) Okulun 1 öğretmene ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde bu İle atanacak 
öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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283.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7003) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELÖC tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

EnsafÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili' 

Ardahan ili Hanak ilçesi Oğuzyolu köyünde bulunan 5 yıllık ilköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 33 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Oğuzyolu 
köy okulumuzun istinat duvarının ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ »A 5* 2/} 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7003 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

2-*5~ / 9- /2005 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Oğuzyolu Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı olmadığı, 

küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında karşılanacağı. 
ayrıca, istinat duvarı için ihale yapılma imkânı olmadığı için Köy Muhtarlığı ile İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile istinat duvarının yaptırılmaya çalışılacağı, 

b) Okulun 1 öğretmene ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde bu ihtiyacın 
giderileceği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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284.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7004) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sazlıçayır köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen,', gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 67 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Sazlıçayır 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ U 5 ^ # " / T / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi -.27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7004 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okuUannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 Öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Sazlıçayır Köyü İlköğretim Okulunun büyük onarıma ihtiyacı 

olmadığı, küçük onarıma yönelik malzeme ihtiyacının tespit edildiği ve 2005 yılında 
karşılanacağı, 

b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde bu ihtiyacının 
giderileceği ^^>~-\ 

anlaşılmıştır. -"""""^ / â 
Bilgilerinize arz ederim. ^^Zs\jUr\ 

^^^Doç^Dr . Hüseyin CENK 
-̂"̂ "̂  Millî Eğitim Bakana 
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285- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7005) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sevimli köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım 
aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz Önünde bulundurarak Sevimli köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T . C . 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 0 8 . 0 . A P K . 0 . 0 3 . 0 5 . 0 3 - 1 1 / C f ^ l - ^ ^~S /3~ / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜKJKİYE 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 : 2 7 . 0 6 . 2 0 0 5 tarih v e A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÖT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
il işkin" ilgi yazı eki 7 /7005 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Ardahan Vali l iğince yaptırılan araştırma sonucu, Hanak ilçesi Sevimli Köyü 
İlköğretim Okulu ve lojmanının onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bi lgi lerinize arz ederim. _ y 

286.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7006) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Savın Doç. Dr. HOsevin ÇELİK tarafından vazıh 
olarak cevaplandırılmasını savcılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili H a n a k ilçesi Y u k a n a y d e r e köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim 
Okulumuzda yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı v e 
tuvaletin olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması Ribi sorunlar hızla 
büyümektedir. Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya 
çalışılmakta, Rörevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların 
bakımsızlığı Ribi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın 
yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak 
Y u k a n a y d e r e köy okulumuzun bakım ve onarımının Yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne Rİbi bir çalışmanız var? 

2 - Okulumuzda yaşanan öğretmen açığının giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi için okul lojmanının tamir edilip 
yenilenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ L \ ^ t 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7006 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluştan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün Önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 

IS / ^ /2005 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Yukarıaydere Köyü İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onarıma 

ihtiyacı olmadığı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacın 2005-2006 eğitim-öğretim 

döneminde giderilmeye çalışılacağı 
anlaşılmıştır. ^ ^ - " - " l 
Bilgilerinize arz ederim. s A 

( Detfur. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim BakanT^ 
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287.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7007) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin CELÎK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sulakçayır köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 21 okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya 
çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların 
bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın 
yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Sulakçayır 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığmm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T . C . 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma , P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n Kuru lu Başkanl ığ ı 

Sayı : B . 0 8 . 0 . A P K . 0 . 0 3 . 0 5 . 0 3 - 1 1 / q S"2sCi î S~ / "7-/2005 
K o n u : Soru ö n e r g e s 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 

t lg i : 2 7 . 0 6 . 2 0 0 5 tar ih ve A.Ol .O.GNS.0 .10 .00 .02-12280 sayılı yaz ı . 

A r d a h a n Mi l le tveki l i Say ın Ensa r Ö Ğ Ü T ' ü n , " A r d a h a n İ l indeki b i r k ö y o k u l u n a 
i l i şk in" ilgi yaz ı eki 7 /7007 esas numara l ı yazı l ı soru önergesi ince lenmiş t i r . 

1-2. S ö z k o n u s u ya t ı r ım, 222 sayılı İ lköğre t im ve E ğ i t i m K a n u n u ge reğ ince , val i l ik ler 
ta ra f ından o luş tu ru lan il i lköğre t im kurumlar ı yap ım programı çe rçeves inde va l i l ik le rce 
p l an l anan ve gerçekleş t i r i len ya t ı r ımlardandı r . 

Bakan l ığ ımızca , A r d a h a n İl ine, Bakan l ığ ımızca onay l anan 2 0 0 5 yılı i lköğre t im 
ku rumla r ı y a p ı m bütçes ine i laveten Haz i ran ayı içer is inde 6 0 0 . 0 0 0 YTL. ö d e n e k tahsis i 
y a p ı l m ı ş o l u p b u ödeneğ in Val i l ikçe il yap ım p r o g r a m ı n a ek o la rak p lan lannıas ı 
ge rekmek ted i r . 

A r d a h a n Val i l iğ ince yapt ı r ı lan a raş t ı rma sonucu ; 
a) H a n a k İlçesi Su lakçayı r K ö y ü İ lköğre t im O k u l u n u n b ü y ü k o n a r ı m a iht iyacı 

o l m a d ı ğ ı , k ü ç ü k o n a r ı m a yönel ik m a l z e m e iht iyacının tespit edi ld iği ve 2 0 0 5 y ı l ında 
ka r ş ı l anacağ ı , 

b) O k u l u n ö ğ r e t m e n iht iyacı o lmadığ ı 
anlaş ı lmış t ı r . 
B i lg i l e r in ize arz ede r im. 

foç. Dr . H ü s e y i n Ç l 
Mil l î E ğ i t i m B a k a n ı 

288.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7008) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Savın Doç. Dr. Hüsevin ÇELİK tarafından vazıh 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

A r d a h a n ili H a n a k ilçesi Y ü n b ü k e n köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 17 öğrencisi olan olculumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Y ü n b ü k e n 
köy okulumuzun istinat duvarının ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

Okulumuzda yaşanan öğretmen açığının giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^Sl\ ^ 9 / ^ / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7008 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullanmn öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalannda, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Hanak İlçesi Yünbüken Köyü İlköğretim Okulunun büyük ve küçük onarıma 

ihtiyacı olmadığı, istinat duvarı için ödenek bulunmadığı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde bu ihtiyacının 

giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

îç. Dr. Hüseyin" 
Millî Eğitim Bakanı 

289.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan ilindeki bir köy yoluna, 

Ardahan ilindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan ilindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan ilindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
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Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
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İlişkin soruları ve içişleri Bakanı 
7/7012, 7/7013, 7/7014, 7/7015. 7/7016. 
7/7024. 7/7025. 7/7026, 7/7027, 7/7028, 
7/6861, 7/6862, 7/6863, 7/6864, 7/6865, 
7/6873, 7/6874. 7/6875, 7/6876, 7/6877. 
7/6888, 7/6889, 7/6890, 7/6891. 7/6892, 
7/6900. 7/6921, 7/6922, 7/6923. 7/6924. 
7/6932. 7/6933, 7/6934, 7/6935, 7/6936, 

Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7009. 
7/7017, 7/7018, 7/7019, 7/7020, 7/7021, 
7/7029, 7/7030, 7/7031, 7/6857, 7/6858, 
7/6866, 7/6867, 7/6868, 7/6869, 7/6870, 
7/6878, 7/6879, 7/6880, 7/6881, 7/6882, 
7/6893, 7/6894, 7/6895, 7/6896, 7/6897, 
7/6925, 7/6926, 7/6927, 7/6928, 7/6929, 
7/6937, 7/6938, 7/6939) 

7/7010, 
7/7022, 
7/6859, 
7/6871, 
7/6886, 
7/6898, 
7/6930, 

7/7011, 
7/7023, 
7/6860, 
7/6872, 
7/6887, 
7/6899, 
7/6931, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AMûIkadir AKSU taralından vazıh olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Baştoklu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Baştoklu Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamnı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Savın Abdülkadir AKSU tarafından vazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini savcılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Binbaşak köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'sİYİe bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasma sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
avlarında vavlaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Binbaşak Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 18 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir İYÜeştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 2 6 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TORKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECÜS! BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan vazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Börk köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 14 km'lik yol, uzun kıs aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye »dememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
avlarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Börk Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 14 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 2 7 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûikadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çat köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 2 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çat Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 2005 yılı programına alman 2 km'lik yolun 
asfaltlanması konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKIYE BOYÜK MÎLLET MECÜSI BAŞKANUĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çavdarlı köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 8 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çavdarlı Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 8 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECÜSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çayağzı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 5 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çayağzı Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 5 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanmı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.15.06.2005 » 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çiçeklidağ köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 15 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasma sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çiçeklidağ Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 15 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda Iralan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çimliçayır köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 8 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çimliçayır Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 8 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? \ 

i 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 3 2 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 , 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Dilekdere köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 15 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dilekdere Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 15 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Geçköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 9 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Geçköy Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 9 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Güneşgören köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 11 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Güneşgören Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 11 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoUann bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Sayın AbdÜlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi İncedere köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUarm gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- İncedere Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Karakale köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiyeliyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 19 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Karakale Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 19 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

1137-



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

En&ÖĞÜT f 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Koyunpmar köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 4 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Koyunpmar Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 4 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

/0>t 
/ 4a r ÖĞÜT 

<S Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Oğuzyolu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiyeliyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 12 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Oğuzyolu Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 12 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda Iralan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sazlıçayır köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 17 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Sazlıçayır Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 17 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.l6.06.2005 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Serinkuyu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiyeliyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 12 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Serinkuyu Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 12 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda lalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

EnSarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sevimli köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Sevimli Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılanmlaarz'ederim. 16.06.2005 

S,' 

fensarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sulakçayır köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylannda köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Sulakçayır Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 13 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamnı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Yamaçlı köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, uzun kış 
aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse 
bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yamaçlı Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi 
bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın îçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 . 

ErfcarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Yamaçyolu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yamaçyolu Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 13 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 4 5 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

A'-

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Hanak ilçesi Yukanaydere köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 24 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yukanaydere Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasındaki 24 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Yünbüken köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollarm gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasmdaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollarm çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yünbüken Köyümüz ile Hanak ilçemiz arasmdaki 7 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Tellioğlu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 23 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması Özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Tellioğlu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 23 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlarıanıköy{ü^üzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Toptaş köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Toptaş Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Uğurtaşı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Uğurtaşı Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 30 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Yağmuroğlu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 22 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasma sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yağmuroğlu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 22 km'ük yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AMülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Yavuzlar köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yavuzlar Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 30 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim.15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Yeleçli köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 27 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollarm çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorardan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yeleçli Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 27 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Yenidemirkapı köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 12 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylannda köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yenidemirkapı Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 12 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.l 5.06.2005 > 

Ardahan ili Göle ilçesi Yeniköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, uzun kış aylarıyla birlikte 
geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk olması 
özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına sebep 
olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için mahkemeye 
gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından dolayı köy 
halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz aylarında yaylaya 
gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yeniköy Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi bir 
çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Yiğitkonağı köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yiğitkonağı Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim.l5.06.2005 

En/aröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Kayaaltı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 25 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması Özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kayaaltı Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 25 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

/ ^nsarÖĞÜT . 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Koyunlu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiyeliyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 19 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Koyunlu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 19 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Kuytuca köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 17 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kuytuca Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 17 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda lalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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En/ar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Kuzupınarı köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 26 km'lik yol, uzun 
kış aylanyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kuzupınan Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 26 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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/ En/arOĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Meşedibi köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 31 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Meşedibi Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 31 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

-1161-



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU taraüından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Mollahasan köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 22 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Mollahasan Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 22 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamnı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

EnWÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Samandöken köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 9 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Samandöken Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 9 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Senemoğlu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 4 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasma sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Senemoğlu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 4 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamnı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

)ĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Serinçayır köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 16 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollarm gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollarm çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Serinçayır Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 16 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tarafmdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Güle ilçesi Sfirügüden köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 17 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Sürügüden Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 17 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Tahtakıran köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 10 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollarm gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollarm çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Tahtakıran Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 10 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 . 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Karhyazı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 22 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Karlıyazı Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 22 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Karatavuk köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiyeliyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 32 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Karatavuk Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 32 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Kalecik köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 35 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kalecik Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 35 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Küçükaltunbulak köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 25 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Küçükaltunbulak Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 25 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanmı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 7 1 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 0 : 2 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECÜSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.15.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Hoştülbent köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 11 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması Özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Hoştülbent Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 11 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

ÜT 
Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Günorta köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 25 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollarm gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Günorta Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 25 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Aşağıgtindeş köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiyeliyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Aşağıgfindeş köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 
yol, uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Aşağıgündeş Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdûlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Burmadere köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Burmadere köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 
yol, uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasma sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Burmadere Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki 9 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

ınsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Dereköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Dereköy köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, 
uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dereköy Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi 
bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 7 6 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 0 : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECÜSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Eskikıhç köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Eskikıhç köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, 
uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Eskikıhç Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi 
bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan;' imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Oburcak köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiyeliyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Oburcak köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, 
uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasma sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Oburcak Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi 
bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi İkizdere köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı İkizdere köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, 
uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- İkizdere Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki 6 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Otağlı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde bulunan Damal 
ilçemize bağlı Otağlı köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Otağh Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki yol programa alınmış ancak yapılmamıştır. 
Yolun asfaltlanması konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda fadan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 8 0 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Yukarıgündeş köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Yukarıgündeş köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, 
uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yukarıgündeş Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoUann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

^ İnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Üçdere köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde bulunan Damal 
ilçemize bağlı Üçdere köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, uzun kış aylarıyla birlikte 
geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk olması 
özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına sebep 
olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için mahkemeye 
gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından dolayı köy 
halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz aylarında yaylaya 
gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Üçdere Köyümüzün köy içi yolların bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş 
yapılarak nihai bir çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

2- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

insafÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Tepeköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Tepeköy köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, 
uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Tepeköy Köyümüz ile Damal ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi 
bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Seyitören köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Uluslar arası Türkiye-Gürcistan Devlet yolu üzerinde 
bulunan Damal ilçemize bağlı Seyitören köyünde köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, 
uzun kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış 
olması gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki 
bağlantısının kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için 
doktora, davası için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok 
bozuk olmasından dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 
Köylümüzün yaz aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Seyitören köyümüzün köy içi yollann bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli 
taş yapılarak nihai bir çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

2- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ens^rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Ağılyolu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Ağılyolu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylünüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

En/ar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Balceşme köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiyeliyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollarm gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Balceşme Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
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/A 

ÎĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Bellitepe köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yoUann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Bellitepe Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 18 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
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Ardahan ili Göle ilçesi Budaklı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 22 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Budaklı Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 22 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamnı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 8 8 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

S Ê aröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Büyükaltunbulak köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 11 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle faş aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Büyükaltunbulak Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 11 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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'En/ar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çakıldere köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUarm gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çakıldere Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 18 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Ardahan ili Göle ilçesi Çakırüzüm köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 2,5 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çakırüzüm Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 2,5 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çahdere köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 5 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollarm çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çahdere Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 5 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
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/ Ensa>ÖGÜT ' 
• Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çardaklı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çardaklı Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Ardahan ili Göle ilçesi Çobanköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 27 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çobanköy Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 27 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Çullu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 33 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çullu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 33 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Daralasu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 25 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması Özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Damlasu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 25 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Dedekılıç köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 15 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dedekılıç Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 15 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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/ EnZr0ĞÜT 
/ Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dedeşen köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 15 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dedeşen Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 15 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdûlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

En/ar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dengeli köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollarm gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollarm çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dengeli Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 13 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1 1 9 9 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.14.06.2005 

Ensar/ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dereyolu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 5 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylannda köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dereyolu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 5 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Dölekçayır köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 4 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dölekçayır Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 4 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Durançam köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Durançam Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 30 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim.' 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Dumcasu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 10 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollarm gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollarm çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dumcasu Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 10 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollarm bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Ardahan ili Göle ilçesi Esenboğaz köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 8 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Esenboğaz Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 8 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımınm yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamnı dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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Ardahan ili Göle ilçesi Filizli köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 9 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Filizli Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 9 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Gedik köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 16 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasma 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gedik Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 16 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoliarm bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan. köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2005 

ÖĞÜT 
ArÜahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Gülistan köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 15 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gülistan Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 15 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH0650002/'>^39-'gT-ö>^ o<a/b#2005 
KONU: Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 27.6.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12280 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 27.6.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12102 sayılı yazısı. 

İlgi (a) ve (b) sayılı yazıların ekinde yer alan Ardahan Milletvekili Sayın Ensar 
ÖĞÜT'ün "Ardahan İlindeki köy yollarına ilişkin" 7/7009, 7/7010, 7/7011, 7/7012, 7/7013, 
7/7014, 7/7015, 7/7016, 7/7017, 7/7018, 7/7019, 7/7020, 7/7021, 7/7022, 7/7023, 7/7024, 
7/7025, 7/7026, 7/7027, 7/7028, 7/7029, 7/7030, 7/7031, 7/6857, 7/6858, 7/6859, 7/6860, 
7/6861, 7/6862, 7/6863, 7/6864, 7/6865, 7/6866, 7/6867, 7/6868, 7/6869, 7/6870, 7/6871, 
7/6872, 7/6873, 7/6874, 7/6875, 7/6876, 7/6877, 7/6878, 7/6879, 7/6880, 7/6881, 7/6882, 
7/6886, 7/6887, 7/6888, 7/6889, 7/6890, 7/6891, 7/6892, 7/6894, 7/6895, 7/6896, 7/6897, 
7/6898, 7/6899, 7/6900, 7/6921, 7/6922, 7/6923, 7/6924, 7/6925, 7/6926, 7/6927, 7/6928, 
7/6929, 7/6930, 7/6931,7/6932, 7/6933, 7/6934, 7/6935, 7/6936, 7/6937, 7/6938, 7/6939 Esas 
Numaralı yazılı soru önergeleri hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen 
bilgilerden; 

Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Hanak Baştoklu Köyü yolunun 5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 17,5 km uzaklıkta olan Hanak Binbaşak Köyü yolunun 6 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 12,5 km uzaklıkta olan Hanak börk Köyü yolunun 10,5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 19 km uzaklıkta olan Hanak Çat Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 9 km uzaklıkta olan Hanak Çavdarlı Köyü yolunun 7 km. Sinin, 

- Merkez İlçeye 4,5 km uzaklıkta olan Hanak Çayağzı Köyü yolunun tamamının, 
- Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Hanak Çiçeklidağ Köyü yolunun 5 km.sinin, 

Merkez İlçeye 13,5 km uzaklıkta olan Hanak Çimliiçayır Köyünün 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 9,5 km uzaklıkta olan Hanak Dilekdere Köyü yolunun 6 km.sinin, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Hanak Geçköy yolunun tamamının, 

- Merkez İlçeye 10 km uzaklıkta olan Hanak Güneşgören Köyü Yolunun 3,5 
km.sinin, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Hanak İncedere Köyü yolunun tamamının, 

- Merkez İlçeye 19 km uzaklıkta olan Hanak Karakale Köyü yolununun 7 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Hanak Koyunpınar Köyü yolunun tamamının, 
- Merkez İlçeye 12 km uzaklıkta olan Hanak Oğuzyolu Köyü yolunun 5 km.sinin, 
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- Merkez İlçeye 15,5 km uzaklıkta olan Hanak sazlıçayır Köyü yolunun 5 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 10,5 km uzaklıkta olan Hanak Serinkuyu Köyü yolunun 5. 

km.sinin, 
- Merkez İlçeye 18,5 km uzaklıkta olan Hanak Sevimli Köyü yolunun 4 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 11 km uzaklıkta olan Hanak Sulakçayır Köyü yolunun 4 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 13,5 km uzaklıkta olan Hanak Yamçılı Köyü yolunun 4 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 12,5 km uzaklıkta olan Hanak Yamaçyolu Köyü yolunun 4 

km.sinin, 
- Merkez İlçeye 24 km uzaklıkta olan Hanak Y. Aydere Köyü yolunun 10 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 6,5 km uzaklıkta olan Hanak Yünbüken Köyü yolunun 3 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 24 km uzaklıkta olan Göle Tellioğlu Köyü yolunun 4 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 18 km uzaklıkta olan Göle Toptaş Köyü yolunun 5 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 24 km uzaklıkta olan Göle Uğurtaşı Köyü yolunun 5 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 21 km uzaklıkta olan Göle Yağmuroğlu Köyü yolunun 3 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 36 km uzaklıkta olan Göle Yavuzlar Köyü yolunun 4 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 23 km uzaklıkta olan Göle Yeleçli Köyü yolunun 3 km.sinin, 

Merkez İlçeye 12 km uzaklıkta olan Göle Yenidemirkapı Köyü yolunun 
tamamının, 
Merkez İlçeye 38 km uzaklıkta olan Göle Yeniköy Köyü yolunun 8 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 21 km uzaklıkta olan Göle Yiğitkonağı Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 28 km uzaklıkta olan Göle Kayaaltı Köyü yolunun 1 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 16 km uzaklıkta olan Göle Koyunlu Köyü yolunun 4 km.sinin, 
Merkez İlçeye 17 km uzaklıkta olan Göle Koytuca Köyü yolunun 1 km.sinin, 
Merkez İlçeye 28 km uzaklıkta olan Göle Kuzupınan Köyü yolunun 2,5 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 33 km uzaklıkta olan Göle Meşedibi Köyü yolunun 4 km.sinin, 
Merkez tlçeye 23 km uzaklıkta olan Göle Mollahasan Köyü yolunun 3 km.sinin, 
Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Göle Samandöken Köyü yolunun 4 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Göle Senemoğlu Köyü yolunun tamamının, 
Merkez İlçeye 17 km uzaklıkta olan Göle Serinçayır Köyü yolunun 5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Göle Sürügüden Köyü yolunun 4 km.sinin, 
Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Göle Tahtakıran Köyü yolunun 1 km.sinin, 
Merkez İlçeye 21 km uzaklıkta olan Göle Karlıyazı Köyü yolunun 5 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 28 km uzaklıkta olan Göle Karatavuk Köyü yolunun 3 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 32 km uzaklıkta olan Göle Kalecik Köyü yolunun 5 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 21 km uzaklıkta olan Göle Küçükaltunbulak Köyü yolunun 4 

km.sinin, 
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- Merkez İlçeye 12 km uzaklıkta olan Göle Hoştülbent Köyü yolunun 3 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 26 km uzaklıkta olan Göle Günorta Köyü yolunun 2,5 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 20 km uzaklıkta olan Göle Ağılyolu Köyü yolunun 5 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 21 km uzaklıkta olan Göle balçeşme Köyü yolunun 1 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 19 km uzaklıkta olan Göle Bellitepe Köyü yolunun 1 km.sinin, 

- Merkez İlçeye 21 km uzaklıkta olan Göle Budaklı Köyü yolunun 2 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 10 km uzaklıkta olan Göle Büyükaltunbulak Köyü yolunun 3 

km.sinin, 
- Merkez İlçeye 10 km uzaklıkta olan Göle Çakıldere Köyü yolunun 4 km.sinin, 

Merkez İlçeye 4 km uzaklıkta olan Göle Çakırüzüm Köyü yolunun tamamının, 
Merkez İlçeye 6 km uzaklıkta olan Göle Çalıdere Köyü yolunun tamamının, 
Merkez İlçeye 19 km uzaklıkta olan Göle Çardaklı Köyü yolunun 9,5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 27 km uzaklıkta olan Göle Çobanköy Köyü yolunun 5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 33 km uzaklıkta olan Göle Çullu Köyü yolunun 5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 32 km uzaklıkta olan Göle Damlasu Köyü yolunun 3 km.sinin, 
Merkez İlçeye 11 km uzaklıkta olan Göle Dedekılıç Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 8 km uzaklıkta olan Göle Dedeşen Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 12 km uzaklıkta olan Göle Dengeli Köyü yolunun 3 km.sinin, 
Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Göle Dereyolu Köyü yolunun 1 km.sinin, 
Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Göle Dölekçayır Köyü yolunun 3 km.sinin, 
Merkez İlçeye 27 km uzaklıkta olan Göle Durançam Köyü yolunun 14 km.sinin, 
Merkez İlçeye 11 km uzaklıkta olan Göle Durucasu Köyü yolunun 1,5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 10 km uzaklıkta olan Göle Esenboğaz Köyü yolunun 5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 8 km uzaklıkta olan Göle Filizli Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 16 km uzaklıkta olan Göle Gedik Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 15 km uzaklıkta olan Göle Gülistan Köyü yolunun 3 km.sinin, 
Merkez İlçeye 6 km uzaklıkta olan Damal A. Gündeş Köyü yolunun 1 km.sinin, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Damal Burmadere Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 5,2 km uzaklıkta olan Damal Dereköy Köyü yolunun 2 km.sinin, 
Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Damal Eskikılıç Köyü yolunun 1,5 km.sinin, 
Merkez İlçeye 2 km uzaklıkta olan Damal Oburcak Köyü yolunun tamamının, 
Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Damal İkizdere Köyü yolunun tamamının, 

- Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Damal Otağılı Köyü yolunun 2 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 4 km uzaklıkta olan Damal Üçdere Köyü yolunun 2 km.sinin, 
- Merkez İlçeye 4 km uzaklıkta olan Damal Tepeköy Köyü yolunun 2 km.sinin, 

- 1 2 1 0 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

Merkez İlçeye 8 km uzaklıkta olan Damal Seyitören K ö y ü yolunun 1 km.sinin, 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

Alt yapısı asfalt yapımına müsait olmayan köy yollarının önümüzdeki yıllarda alt 
yapısının hazırlanmasından sonra asfalt yapımının planlandığı, 

Köy içi yolların imkanlar dahilinde yapıldığı, uygulama ve yatırım programlarında 
kilit taş yapımı olmadığı , 

Yayla yollarının yatırım programlarında yer almadığı, ancak imkanlar dahilinde 
greyderli bakım yapıldığı , 

Anlaşılmıştır. 
Bi lgi lerinize arz ederim. 

îfdülkadir A K S U 
Bakan 

290.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7032) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06,2005 

EtfsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Akçakale köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 30 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle Öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çqk önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. -

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Akçakale 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 200S-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.0.O3.O5.03-ll/ L f l ( ^ 1 ^ / ^ 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7032 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Akçakale Köyü İlköğretim Okulunun 2002-2003 cğitim-öğretim yılında 

9'uncu Hudut Tabur Komutanlığı ile iş birliği yapılarak onarımının gerçekleştirildiği, 
herhangi bir eksiğinin bulunmadığı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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291.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7033) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Akdan köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 12 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Akdarı köy 
okulumuzun suyunun içeriye alınarak bakım ve onarımının yapılması ve 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ kS%l. 1/f /1/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7033 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatınm, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatınmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Çıldır İlçesi Akdarı Köyü İlköğretim 
Okulunun 2002 yılında Dünya Bankasından sağlanan kaynak kapsamında onanldığı ve 
herhangi bir ihtiyacının olmadığı anlaşılmıştır. ^^—j 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^ / * 

ySX)fg(sX}T. Hüseyin ÇEKİK 
{ / Millî Eğitim Baka/ı 
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292.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7034) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

insarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Akkiraz köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 30 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok Önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Akkiraz köy 
okulumuzun balam ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.APK.0.03.05.03-ll/ ^ 9 S 1 > 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7034 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale. getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalaıda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

2$*/>/2005 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçlan dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Akkiraz Köyü İlköğretim Okulunun onarım ihtiyacının bulunmadığı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 2005 atama döneminde bu İle atanacak 

öğretmen sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderilmeye çalışılacağı ^^_^ 
anlaşılmıştır. o - " ^ J 
Bilgilerinize arz ederim. ^~^utO£~~l 

^stfüfttâr. Hüseyin çfefcİK 
C-*"^ Millî Eğitim Bakanı \ 
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293. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7035) 

TÜRKİYE BOYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Aşagıcambaz köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 27 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak 
Aşagıcambaz köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ £ { ? / $ - «Z -̂ /^ - /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7035 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Çıldır İlçesi Aşağıcanbaz Köyü 
İlköğretim Okulunun onarım ve öğretmen ihtiyacının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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294. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7036) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi BaskOy köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek Öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 27 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak BaşkSy köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.O3.O5.O3-11/ C, "5"3 C^ £ Ç / 9 - / 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7036 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Başköy Köyü İlköğretim Okulunun kapı ve pencerelerinin 

değiştirilmesi ve küçük onarım ihtiyacı olduğu, ikinci dilim küçük onarımların 
gönderilmesiyle yapımın gerçekleştirileceği, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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295. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK 'in cevabı (7/703 7) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELlK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

S ^ -

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Damlıca köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 20 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Damlıca köy 
okulumuzun istinat duvarının yapılması ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

T.O 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 1̂ *5" 3*5 15" ft /2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.OO.O2-1228O sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7037 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2 Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. „ ^ , , ,, ..» *• 

Bakanlığımızca, Ardahan tüne, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ay. içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsis. 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedi r. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Damlıca Köyü İlköğretim Okulunun 2002-2003 öğretim yıl. içinde 

onarımının yapıldığı ve hiçbir ihtiyacının olmadığı, 
b) Okulun öğretmen açığı bulunmadığı, 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. -- -- „* , , x,, 

•^ — *ç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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296. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7038) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Dirsekkaya köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 20 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok Önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1 - Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Dirsekkaya 
köy okulumuzun dışarıda olan tuvaletinin okul içine alınması ve bakım onarımının 
yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir 
çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ «-ö'VCa 7-S / ^"/2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan Hindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7038 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Çıldır ilçesi Dirsekkaya Köyü 
İlköğretim Okulunun kapı ve pencerelerinin değiştirilmesi ve tuvaletlerinin onarımı gerektiği 
ve Kaymakamlık emrine çıkarılmış olan ödenekle alınacak malzemeyle okulun onarımının 
gerçekleştirileceği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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297. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan tündeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7039) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Eskibeyrehatun köyünde bulunan S yıllık İlköğretim 
Okulumuzda yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve 
tuvaletin olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla 
büyümektedir. Yaklaşık 20 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil 
öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl 
değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen 
öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya 
kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak 
Eskibeyrehatun köy okulumuzun bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ L\ S"<-v<=^ a 5 / ^ / 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7039 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Eski Beyrehatun Köyü İlköğretim Okulunun Temel Eğitim Programı 

2'nci Faz kapsamında 2006 yılında onarımının planlandığı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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298. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7040) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Gölbelen köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğlencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını 
aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Gölbelen köy 
okulumuzun istinat duvarının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi 
konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığumzın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ L\ «3 V3" 2.S" / ?-/2005 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.O.İO.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖöÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7040 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır, örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi °/a oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde İO 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Gölbelen Köyü İlköğretim Okulunun köy halkından İstanbul'da iş 

sahibi olan Yener ALTUNDAŞ tarafından her türlü onarımının gerçekleştirildiği, iki tarafı 
tepe ile çevrili olup ihata duvarına ihtiyaç duyulmadığı, 

b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu ve bunun 2005 atama döneminde bu İle atanacak 
öğretmen sayısı dikkate alınarak giderileceği 

anlaşılmıştır. < -—"^/^ 
Bilgilerinize arz ederim. ~^^^?4^_ 

^ I^fçfor. Hüseyin ÇELİK 
v ""^"^ Millî Eğitim Bakanı 
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299. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7041) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Gölebakan köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 60 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Gölebakan 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ 5 ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7041 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasımn temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Gölebakan Köyü İlköğretim Okulunun onarımının 2005 yılı ilköğretim 

yapım programına alındığı ve ihalesinin yapılacağı, 
b) Okulun 1 öğretmen ihtiyacı olduğu, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen 

sayısı dikkate alınarak bu ihtiyacın giderileceği 
anlaşılmıştır. ^^^J 
Bilgilerinize arz ederim. ^^j • / i • 

f Atoç. Dr. HüseyiA ÇELİK 
i^s' Millî Eğitim Bakanı 
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300. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7042) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Karakale köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 50 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Karakale 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.O3.O5.03-11/ ^Kx51> "8 t - T / ^ 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7042 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı tlkögretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Karakale Köyü Şehit Sunay Sarıkaya ilköğretim Okulunun 2O02-20O3 

öğretim yılı içinde onarımının yapıldığı ve hiçbir eksiğinin olmadığı, 
b) Okulun öğretmen açığı bulunmadığı, 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

ffî>r. Hüseyinl^ESİK 
Millî Eğitim Baka; 
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301. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7043) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

_ Ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kaşlıkaya köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 30 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Kaşbkaya 
köy okulumuzun tuvaleti olmaması nedeniyle öğrenciler mağdur olmaktadır. Okula 
tuvalet yapılması ve okulun bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^VS'V»0* T-S / ^ / 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2O05 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan tündeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7043 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan îline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. . 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Çıldır ilçesi Kaşlıkaya Köyü 
İlköğretim Okulunun 2002 yılında tuvaleti de dahil olmak üzere onarımının yapıldığı ve 
herhangi bir ihtiyacının olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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302. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7044) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

5ÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kenarbel köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 20 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Kenarbel 
köy okulumuzun acil ihtiyacı olan sıraların temin edilmesi ve okulun bakım onarımının 
yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir 
çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-H/ C_ıS*«-».<=* 1-5" / ^ / 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.O6.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.1O.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7044 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı tlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekm ektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu. Çıldır tlçesi Kenarbel İlköğretim 
Okulunda 9 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü ve okulun onarım ihtiyacı bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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303. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7045) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kurtkale köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 160 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Okulumuzda yaşanan ingilizce öğretmem açığumzm giderilmesi için gerekli atamalar 
yönünde bir çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.O3.O5.O3-ll/ U S ^ £ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7045 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlar; ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. ^^__— 

Bilgilerinize arz ederim. ^^—•—~\-—-̂ 9 SJ 

s^^J&€ç. Dr. Hüseyin ÇHELİK. 
<^-~~""'̂  Millî Eğitim B a k a m ) 

1 f 7 7V2005 
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304. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7046) 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

)T 
ı Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Meryem köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 25 öğrenci bulunan okulumuzun Öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an Önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Meryem köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ 5 ^ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7046 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Meryem Köyü İlköğretim Okulunun 2004-2005 eğitim-öğretim yılı 

içinde kapı ve pencerelerinin PVC olarak değiştirildiği, boya ve badanasının yapıldığı ve 
herhangi bir eksiğinin olmadığı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacının 2005 atama dönemde giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

oç. Dr. Hüsd 
Millî Eğitim Bakanı 
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305. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7047) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.200S 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Sabaholdu köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 40 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Sabaholdu 
köy okulumuzun eksik olan derslik sayısının arttırılması, tuvalet yapılması ve bakım 
onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi 
bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0 APK.0.03.O5.03-11/ ( - ı ^ T ^ CLT/<£^/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7047 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Sabaholdu Köyü İlköğretim Okulunun mevcut dersliğinin ihtiyacı 

karşıladığı ve tuvaletinin olduğu, okulun ve lojmanının onarıma ihtiyacı olmadığı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacı bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederini. 
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306. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7048) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularanm Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Saymalı köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin İstinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 23 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Saymalı köy 
okulumuzun bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

- 1 2 3 7 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ L| %Q VS I 7/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7048 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Çıldır İlçesi Saymalı Köyü İlköğretim Okulunun, 2004-2005 eğitim-öğretim yılı 

içerisinde küçük onanmı kapsamında kapı ve pencerelerinin pimapen olarak değiştirildiği ve 
lojmanının kullanılır vaziyette olduğu, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacı bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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307. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan ilindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7049) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçe» Sazlısu köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 25 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 

. kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Sazlısu köy 
okulumuzun bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmelerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ I4S 61 4 5" /} /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7049 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2, Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelgesinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Çıldır İlçesi Sazlısu Köyü İlköğretim 
Okulunun, 1996 yılında yapıldığı ve onarıma ihtiyacı olmadığı, ayrıca, okul İlçe merkezine 
1,5 km olduğu için öğretmenlerin İlçe merkezinde kaldığı ve lojman yapımına ihtiyaç 
duyulmadığı anlaşılmıştır. ^**^~~? 

Bilgilerinize arz ederim. ^ " ^ j > ^ £ 

S^JMçJir. HüseyhZmJK 
Millî Eğitim Bananı 
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308. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7050) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

'AS* 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Semihaşakir köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması Ribi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 27 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok Önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Semihaşakir 
köy okulumuzun bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.O.O3.O5.03-11/ US"'"'*- 2 . 5 ~ / f /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.OO.02-1228O sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7050 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1 -2. Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Çıldır İlçesi Semihaşakir Köyü 
İlköğretim Okulunun; 2004-2005 eğitim-öğretim yılmda, ayrılan küçük onarım ödeneği ile 
onarımının yapıldığı ve herhangi bir ihtiyacımn bulunmadığı, lojmanımn kullanılır durumda 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

»oç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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309. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7051) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Taşdeğirmen köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 54 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1 - Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Taşdeğirmen 
köy okulumuza tuvalet yapılması ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin bannma ihtiyacım karşılayacak lojmamn tadilat ve tamİratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ b \ S b ? > 25" /*? /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi -.27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7051 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatımnlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi. kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır, 

Ardahan Valiliğince yaptınlan araştırma sonucu, Çıldır İlçesi Taşdeğirmen Köyü Şehit 
Kurban Orhan İlköğretim Okulunun, 1996 yılında yapıldığı ve herhangi bir onarıma ihtiyacı 
olmadığı, tuvalet yapımı için gerekli olan inşaat malzemelerinin alındığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^,^1 

(^^foş.Dr- HüseyinfcELİK 
Millî Eğitim BAanı 
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310. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7052) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tararından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.062005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Yıldırımtepe köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 25 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen Öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığmı da göz önünde bulundurarak Yıldırımtepe 
köy okulumuza bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacmı karşılayacak lojmanm tadilat ve tamiratımn 
yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

-1244 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.APK.0.03.O5.O3-ll/L,Sbl\ ^ fj /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12280 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7052 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatınmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satm alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Çıldır İlçesi Yıldırımtepe İlköğretim 
Okulunun onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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311. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7053) 

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

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep A K D A Ğ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan Milletvekil i 

A r d a h a n ili H a n a k ilçesi B i n b a ş a k köyümüz, 6 0 0 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 18 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özell ikle kışın kapalı o lan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. B i n b a ş a k Köyümüzdeki 
sağlıK ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devlet imize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Hanak ilçesi B i n b a ş a k köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden v e 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği B i n b a ş a k köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

T e m e l Sağ l ık Hizmet ler i G e n e l MüdürlUgU 

S A Y I : B1OOTSIIO130001 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

0a08.05 1 1 3 6 8 

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

ilgi : 22 /06 /2005 tarih ve 5 3 0 8 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekil i Sayın Ensar Ö Ğ Ü T tarafından, "Ardahan tli Hanak tlçesi 
Binbaşak Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7 /7053 Esas sayılı yazılı 
Soru önerges in in cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep A K D A Ğ 
Sağlık Bakanı 

EK: ö n e r g e Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Hanak İlçesi Binbaşak 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan tli Hanak İlçesi Binbaşak Köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 18 
km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışm kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Binbaşak Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Hanak ilçesi Binbaşak Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasmı ümit ettiği Binbaşak Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Hanak İlçesine bağlı Binbaşak Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 15 km. mesafedeki Ortakent Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlanna göre nüfusu 491 olan Binbaşak Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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312. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7054) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep A K D A ö tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Çayağzı köyümüz, ilçe merkezimize 5 km uzaklıktadır. 
Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar üstünde en yakın 
sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Çayağzı Köyümüzdeki sağlık ocağı ise 
yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye 
dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık 
ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Hanak ilçesi Çayağzı köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Çayağzı köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : BIOOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 Ü 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5307 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Hanak İlçesi 
Çayağzı Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7054 Esas sayılı yazıh 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAö 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan îli Hanak İlçesi Çayağzı 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan îli Hanak ilçesi Çayağzı Köyümüz, ilçe merkezimize S km. uzaklıktadır. 

Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar üstünde en yakın 
sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Çayağzı Köyümüzdeki sağlık ocağı ise 
yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye 
dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık 
ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Hanak İlçesi Çayağzı Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Çayağzı Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Hanak İlçesine bağlı Çayağzı Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 4 km. mesafedeki Hanak Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 262 olan Çayağzı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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313. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
ınrusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7055) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAG tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sazlıçayır köyümüz 750 nüfuslu olup;, ilçe merkezimize 17 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Sazlıçayır Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Hanak ilçesi Sazlıçayır köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Sazlıçayır köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 6 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 22/06/2005 tarih ve 5305 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Hanak İlçesi 
Sazlıçayır Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7055 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan îli Hanak İlçesi Sazlıçayır 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan îli Hanak İlçesi Sazlıçayır Köyümüz, 7S0 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 17 
km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Sazlıçayır Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Hanak İlçesi Sazlıçayır Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Sazlıçayır Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Hanak İlçesine bağlı Sazlıçayır Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 12 km. mesafedeki Ortakent Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 537 olan Sazlıçayır Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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314. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7056) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKAKLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanmuı Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKJDAG tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.06.2O05 

Ardahan ili Hanak ilçesi Sulakçayır köyümüz 270 nüfuslu olup;, ilçe merkezimize 13 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Sulakçayır Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Hanak ilçesi Sulakçayır köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Sulakçayır köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.ü:> 1 1 3 6 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5306 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Hanak İlçesi 
Sulakçayır Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7056 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAÖ 
Sağlık Bakanı 

EK: Önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan îli Hanak ilçesi Sulakçayır 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU ; 
Ardahan İli Hanak İlçesi Sulakçayır Köyümüz, 270 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 13 

km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Sulakçayır Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Hanak İlçesi Sulakçayır Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlamp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Sulakçayır Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Hanak İlçesine bağlı Sulakçayır Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 10 km. mesafedeki Hanak Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 211 olan Sulakçayır Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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315. - Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'ın, Hasankeyf'e yapılması planlanan Ilısu 
Barajının yol açacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/7057) 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı plarak, 

cevaplandırılmasını arz ederim. 16 / 06 /200S 

^ 
Muharrem DOĞAN 
MardinMilletvekili 

Hasankeyforta asyadan ve mezopotamyadan gelen kültürlerle, batıttan 
gelen kültürlerin buluşma noktası olup, 12 bin yıllık geçmişiyle birçok kültürün 
odağıdır. 6 bin civarında mağarası, 300'e yakın kilisesi, camisi, minaresi ve 
Zeynel Abidin türbesi ile dünyaya ve insanlık tarihine bir armağandır. 

Tarım sulaması yok, yalnız HES olarak, inşa edilecek olan ılısu barajına 
"İnsanlık tarihi enerji için feda edilecek ve hasankeyf sular altında kalacaktır." 
Böylece 12 bin yıllık kültür yok edilecektir. 

DSİ yetkililerinden alınan bilgiler bunları doğrulamaktadır. 20.07.2003 
tarihinde Başbakan Sn. R.Tayyip ERDOĞAN batman il kongresinde yaptığı 
konuşmada, "Antik K.enti, Ilısu Barajına feda edemeyiz. Hasankeyf i kurtarıp 
turizm'e açacağız" sözleriyle bölgede büyük bir sevinç yaratmıştı. 
1- Sayın Başbaka'nın bu açıklamasından sonra hasankeyf in korunması ve 
turizme açılması için ne gibi çalışmalar yapılmıştır ? Antik kent hasankeyf, ılısu 
barajına feda edilecekmi ? 
2- Hasankeyf in değeri ortada iken, baraj yerinin değiştirilerek tarihi varlıkların 
sular altında kalmasının önlenmesi için yeni bir proje düşünülmekte midir ? 
yoksa, suyun enerjiye dönüştürülmesinden yana olup; insanlık tarihinin ve 
kültürünün yaşatılmasına karşı mısınız ? 
3- Zeynel Abidin türbesi, tarihi minare ve caminin tepeye taşınması, suni yeni 
bir kent oluşturma projesi ile ilgili gelişmeler doğrumu dur ? su altında kalacak 
diğer kiliseler, mağaralar, köprü ve mezarlıklar AB kriterleri açısından bir sorun 
olacak mıdır ? 
4- Sayın Başbakan tarafından verilen sözler, yapılanlarla çelişmektemi dir ? 
hasankeyf i kurtarıp turizm'e açacağız sözleri, zaman içinde, unutulur mesele 
kapanır gibi bir düşünce varmı dır ? ' ' 
5- Ilısu barajından elde edilecek elektrik enerjisi geliri ile turizm'den elde 
edilecek gelirler; ayrıca insanlık tarihi ve kültür mukayesesi yapılmış mıdır ? 
ülke ve bölge halkı için hangisi daha önemli dır ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say. : B16APK610AR-GE-090 /262.0i ^^/ S'/ 200S 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.ONS.O.10.00.02/ 3211 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Muharrem DOGAN'ın 7/7057-12244 Esas NoMu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. ^VN. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK : 
1-Cevap 
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MARDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM DOĞAN'] İN 7/7057-12244 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Hasankeyf Orta Asyadan ve Mezopotamya'dan gelen kültürlerle, batıdan gelen 
kültürlerin buluşma noktası olup, 12 bin yıllık geçmişiyle birçok kültürün odağıdır. 6 bin 
civarında mağarası, 300'e yakın kilisesi, camisi, minaresi ve Zeynel Abidin Türbesi ile 
dünyaya ve insanlık tarihine bir armağanıdır. 

Tarım sulaması yok, yalnız HES olarak, inşa edilecek olan Ihsu Barajına "İnsanlık 
tarihi, enerji için feda edilecek ve Hasankeyf sular altında kalacaktır." Böylece 12 bin yıllık 
kültür yok edilecektir. 

DSt yetkililerinden alman bilgiler bunları doğrulamaktadır. 20/07/2003 tarihinde 
Başbakan Sn. R.Tayyip ERDOĞAN Batman îl Kongresinde, yaptığı konuşmada, "Antik 
Kenti, Ilısu Barajına feda edemeyiz. Hasankeyf i kurtarıp turizme açacağız" sözleriyle 
bölgede büyük bir sevinç yaratmıştır. 

SORU 1 : Sn. Başbakan'ın bu açıklamasından sonra Hasankeyfîn korunması ve 
turizme açılması için ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Antik kent Hasankeyf, Ilısu Barajına 
feda edilecek mi? 

SORU 3 : Zeynel Abidin türbesi, tarihi minare ve caminin tepeye taşınması, suni 
yeni bir kent oluşturma projesi ile ilgili gelişmeler doğrumu dur? Sular altında kalacak diğer 
kiliseler mağaralar, köprü ve mezarlıklar AB kriterleri açısından bir sorun olacak mıdır? 

SORU 4 : Sayın Başbakan tarafından verilen sözler, yapılanlarla çelişmekte midir? 
Hasankeyf i kurtarıp turizme açacağız sözleri, zaman içinde unutulur mesele kapanır gibi 
bir düşünce var mıdır? 

SORU 5 : Ilısu Barajından elde edilecek elektrik enerjisi geliri ile turizmden elde 
edilecek gelirler; ayrıca insanlık tarihi ve kültür mukayesesi yapılmış mıdır? Ülke ve bölge 
halkı için hangisi daha önemlidir? 

CEVAP 1-3-4-5: Batman ili, Hasankeyf İlçesine bağlı Hasankeyf örenyeri çok eski 
çağlardan günümüze kadar çeşitli uygarlıkların izlerini bünyesinde toplayan bir yerleşim 
merkezidir. Hasankeyf daha önceleri Roma ve Bizans Dönemlerinde küçük bir kent kişiliği 
yansıtmasına karşm, gelişmesi Artuklularia başlamıştır. Artuklulardan sonra Eyyubilerin 
eline geçen şehir, 1260'da Moğol istilası ile tahrip edilmiş, ancak İS. yüzyıl boyunca devam 
eden Akkoyunlular egemenliğinde yeniden canlanmıştır. 

Çok geniş bir alana yayılmış olan Hasankeyf kalıntıları, kale, camiler, saray ve diğer 
mimari örneklerini içermekte ve şehrin ortaçağdaki önemini kamtİamaktadır. Kalede yer 
alan Ulu Camii, aşağı şehirdeki Koç, Süleyman ve Rızk Camileri; plan kuruluş özellikleri 
açısından dikkat çekici yapılardır, özellikle Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer alan ve bir 
Akkoyunlu eseri olan Zeynel Bey Türbesi, Sırlı Tuğla ve Çini Mozaik Dekorasyonu, Soğan 
Kubbesi ile çağdaş, Timur eserlerine paralellik göstermektedir. 

Yukarıda belirtilen özellikleri ile Hasankeyf, ortaçağ Türk şehir dokusu hakkında 
önemli ipuçları vermektedir. Ancak, Güney Doğu Anadolu projesi çerçevesizinde^ 
yapılacak olan Ilısu Baraj ı'nın, Hasankeyf i sular altında bırakacak olmas^bufadâUia^Ç 
çalışmalarının başlamasına neden olmuştur. 
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Hasankeyf in Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesi içinde yapılacak olan Ilteu 
Baraj ı'nın etkilenme alam içinde kalması nedeniyle 1986 yılında Mardin Müze Müdürlüğü 
başkanlığında ve Prof.Dr. Oluş Arık sorumluluğundaki bir ekiple kazı çalışmalarına 
başlanmıştır. 

1986 yılından itibaren devam eden çalışmalar ile "Aşağı Şehir" deki konut bölgesi, 
Koç Camii doğusunda bir han, bir çarşı, bir dergah, bir zaviye, bir medrese, seramik fırını, 
Zeynel Bey Türbesi civarında han ve medrese kalıntılarını içeren alan ortaya çıkarılmıştır. 

1991 yılında, Bakanlığım, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Hasankeyf 
Projesi başkanı Prof. Dr. M. Oluş Arık arasında Hasankeyf te yapılacak kurtarma ve 
belgeleme çalışmalarına ilişkin bir protokol imzalanmıştır. 

1992 yılında güvenlik sorunları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına 1998 
yılından itibaren devam edilmiştir. 

2002 yılında Hasankeyf Yukarı Şehir'de alan yönetimine hazırlık amacıyla yapılacak 
belgeleme çalışmalarının; herhangi bir kazı ve araştırma yapılmaksızın ve Prof. Dr. M. Oluş 
Arık'in görüşleri de alınmak kaydıyla, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında ODTÜ, 
TAÇDAM tarafından oluşturulan bir ekiple yürütülmesi için izin verilmiştir. 

1986 ile 2003 yıllan arasında bölgedeki önemli anıtsal yapılar üzerinde çalışmalar 
sürdürülmüştür. Bu anıtsal eserler arasında El-Rızk Camii, Sultan Süleyman Camii, Kızlar 
Camii, Doğu Surları, Zeynel Bey Türbesi (2004 çalışmalannda burasının aslında bir külliye 
olduğu ortaya çıkanlmıştır), îmam Abdullah Türbesi, Köprü Kalıntıları, Koç Camii, Büyük 
Saray, Küçük Saray, Ulu Camii ve Orta Kapı sayılabilir. 

Bölgenin özel durumu göz önüne alınarak, Hasankeyf kazılan, 02/06/2004 gün ve 
2004/7429 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam'a verilmiştir. 

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığındaki bir ekip tarafından Hasankeyf 
Örenyeri'nde 2004 yılı kazı çalışmalan Zeynelbey Külliyesi, Salahiye yapılan ve Yamaç 
Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir. 

2005 yılında da söz konusu kazı, restorasyon, belgeleme, temizlik ve düzenleme 
çalışmaları; Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığındaki geniş katılımlı bilimsel bir 
ekiple, Bakanlığım, DSİ Genel Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
finans desteği ile gerçekleştirilecektir, bu amaçla 2005 yılı kazı çalışmalarının başlatılması 
için gerekli izin 25/05/2005 tarihinde verilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce Ilısu Baraj Gölü alanında kalacak olan bölgede yürütülen 
kazı çalışmaları için ayrılan toplam 800.000 YTL ödeneğin 378.100 YTL.lik kısmı 
Hasankeyf kazılan için aynlmış olup bu ödenek Hasankeyf Malmüdürlüğü'ne kazı 
başkanlığınca kullanılmak üzere aktarılmıştır. Ayrıca GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca Hasankeyf te 2005 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar için ayrılan 
1.014.000 YTL. ödeneğin aktanmı gerçekleştirilmiştir. 
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Ayrıca, AB fınasmanı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliği ile 
yürütülmekte olan "GAP Bölgesi Kültürel Mirası Geliştirme Programı" "Güneydoğu 
Anadolu Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Planı" taslağında 
Hasankeyf arkeolojik alanında kapsamlı kazı ve kurtarma çalışmalarının gerçekleştirileceği 
yer almaktadır. 

SORU 2 : Hasankeyfın değeri ortada iken, baraj yerinin değiştirilerek tarihi 
varlıkların sular altında kalmasının önlenmesi için yeni bir proje düşünülmekte midir? 
Yoksa, suyun enerjiye dönüştürülmesinden yana olup; insanlık tarihinin ve kültürünün 
yaşatılmasına karşı mısınız? 

CEVAP 2: Örenyerindeki hasar ve bozulmaların saptanması ve bunların geçici 
koruma önlemlerinin uygulanması ile muhtemel nakil projeleri için hazırlık çalışmaları da 
yapılmaktadır. 

Etkilenecek tarihi eserlerin taşınacağı ve korunacağı yerlerin bir an önce tespiti, ve 
bilahare kurtarılacak eserlerin bu alanlara nakli çalışmalarına başlanabilmesi büyük önem 
arz etmektedir. 

Bakanlığım ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre arkeolojik 
kazılar için yapılacak harcamalar DSİ Genel Müdürlüğü bütçesinden Bakanlığıma 
aktarılmaktadır, öncelikte Hasankeyf teki önemli tarihi eserlerin restorasyonu ve 
taşınabilenlerin taşınması konusunda planlama, projelendirme ve arkeolojik çalışmalann 
Bakanlığımca, restorasyon, taşıma ve yapım işlemlerinin ise Bakanlığım denetiminde DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve yaptırılması uygun görülmektedir. 
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316. - Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇlOĞLU'nun, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yük
sekokulunun bina sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/7059) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın R.Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Hüseyin EKMEKCİOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olan Sağlık Yüksek Okulunun 
eğitimini sürdürdüğü bina, bir yıl önce Antalya'da meydana gelen jeolojik 
yapıdaki değişim nedeniyle, taşıyıcı sistemlerinde oluşan çatlaklar 
sonucu, güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştır. Kampüsteki binalara geçici 
olarak yerleştirilen yüksekokul birimleri birçok güçlükle karşılaşmaktadır. 

Rektörlükçe bu konuda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne gerekli müracaat 
yapılmış, fakat bir sonuç alınamamıştır. 

SORU : Bu sorunun acilen giderilmesi için, yüksekokul unun D.P.T. 
tarafından tescillenmiş olan "eğitim blokları projes'f'nin, 2006 yılında 
bitirilip hizmete açılabilmesini sağlamak amacıyla, üniversite yatırım 
bütçesine "ek ödenek" verilmesi hakkında bir çalışma yürütülmekte 
midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.02.1.DPT.0.09.02-A3.1»-*4 ,Sj^7£/Z- 1 5 T E M 2005 
KONU görü önergesi ' 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGÎ: Başbakanlığın tarafımıza muhatap 04.07.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-459-3/3193 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Antalya Milletvekili Sn. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU'nun Sayın Başbakana tevcih 
ettiği 7/7059 sayılı yazılı soru önergesine koordinatörlüğümüzde cevap verilmesi tensip 
edilmiştir. 

Soru önergesinde yer alan sorunun cevabı ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: Soru Önergesine Cevap 

Doç.Dr.Abdüllatlf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

ANTALYA M İ L L E T V E K İ L İ S N . H Ü S E Y İ N EKMEKÇİOĞLU'NUN T B M M ' Y E S U N D U Ğ U 
1 6 . 0 6 . 2 0 0 5 T A R İ H L İ VE 7 / 7 0 5 9 S A Y I L I SORU ÖNERGESİNE CEVAP 

SORU: Akdeniz Üniversi tesi 'ne bağl ı o lan Sağlık Yüksek O k u l u n u n eğ i t imin i 
sürdürdüğü b ina , bir yı l önce Anta lya 'da m e y d a n a ge len j e o l o j i k yap ıdak i değiş im 
neden iy le , taşıyıcı s is temler inde oluşan çat lak lar sonucu, güvenl ik gerekçesiy le 
boşalt ı lmışt ır . KampUstek i b inalara geçici o la rak yer leşt i r i len yüksekoku l b i r imler i 
birçok güç lük le karş ı laşmaktadı r . Rektör lükçe bu k o n u d a , Dev le t P lan lama 
Teşkilata Müsteşar l ığ ı Sosyal Sektör le r v e Koordinasyon Gene l MUdUrlüğü'ne 
gerek l i m ü r a c a a t yapı lmış , f a k a t bir sonuç a l ınamamışt ı r . Bu sorunun aci len 
g ider i lmesi iç in, yüksek oku lun D.P.T. t a ra f ından tesci l lenmiş o l a n " e ğ i t i m bloklar ı 
p r o j e s f n i n , 2 0 0 6 yı l ında bit ir i l ip h i z m e t e açı labi lmesini s a ğ l a m a k amac ıy la , 
ün ivers i te y a t ı r ı m bütçesine " e k ö d e n e k " ver i lmesi hakk ında bir ça l ışma 
y ü r ü t ü l m e k t e midir? 

CEVAP: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne eğit im binalarının yapımı ve onarımı ile bilgi 
teknoloji leri, makina-teçhizat ve yayın alımı için 2005 Yılı Yatırım Programında toplam 
7.550.000 YTL. yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin projelere tahsisi 2005 Mali 
Yılı Bütçesi görüşmelerinde üniversitenin tarafımıza bildirdiği görüş ve teklif ler doğrultusunda 
yapılmıştır. Ek ödenek verilmesi talep edilen "Sağlık Yüksek Okulu" için 2005 Yılı Yatırım 
Programında yer alan 1988H030110 numaralı "Kampus Merkezi Derslik+Anfi(2 Blok 
12058+8400 nr»2)" projesi kapsamında yeni bir eğit im binası yapılacak olup söz konusu 
projeye 2005 yılında 800.000 YTL. ödenek tahsis edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ek ödenek talebi i leti lmekte olup, 
kısıtlı bütçe imkanları çerçevesinde bütün taleplerin karşılanması mümkün olamamaktadır. Bu 
bağlamda, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iletilen ek ödenek talebinin diğer 
taleplerle birl ikte değerlendiri lmekte olup, ek kaynak bulunması durumunda karşılanacaktır. 
Ayrıca Rektörlük projeler arasında ödenek aktarması yapmak suretiyle de söz konusu işi 
hızlandırabilir. 
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317. - İzmir Milletvekili Enver OKTEM'in, İzmir'in bazı köylerinde yaşanan sel felaketine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7060) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

30.05.2005 tarihinde İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı, Haliller, Yenişehir, Avunduruk, 
Umurcalı, Yeniköy, Kaleköy ve Karaman köylerinde yaşanan sel felaketi sonucunda toplam 
13.600 dekar ekili alan zarar görmüş, 5 büyük baş ve 15 küçük baş hayvan telef olmuştur. 
Tarımsal faaliyetler tümü durmuştur. Bu nedenle; 

1. Bölgeyi, afet bölgesi ilan etmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Bölge halkının maduriyetini gidermek için nasıl bir önlem alınmıştır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / 3 ?5" 
Konu : İzmir Milletvekili p Q TPfVİMUZ 2005 

Enver OKTEM'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 27/06/2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 02-12263/35579 sayılı 
yazınız. 

b) Başbakanlığın 04/07/2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-459-4/3210 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Enver OKTEM'in, Sayın Başbakanımıza 
yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip 
eiu*Cîeri, T.B.M.M. 7/7060 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, bu husustaki 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

E K : 
- Cevap yazısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENVER ÖKTEM'İN 

T.B.M.M. 7/7060 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

30/05/2005 tarihinde İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı, Haliller, Yenişehir, Avunduruk, 
Umurcalı, Yeniköy, Kaleköy ve Karaman köylerinde yaşanan sel felaketi sonucunda toplam 13 
600 dekar ekili alan zarar görmüş, 5 büyükbaş ve 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur. 

Tarımsal faaliyetlerin tümü durmuştur. Bu nedenle; 

1- Bölgeyi, afet bölgesi ilan etmeyi düşünüyor musunuz? 

2- Bölge halkının mağduriyetini gidermek için nasıl bir Önlem alınmıştır? 

CEVAP: 

Bakanlığımız; Belediyelere yapılacak yardımlara dair, 10/02/2000 tarih ve 23960 sayılı 
Hûsmi Gazetede yayınlanan "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan 
Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkındaki Tebliğ" hükümlerine göre işlem 
yapmaktadır. 30/05/2005 tarihinde İzmir ilinin Kiraz ilçesine bağlı Haliller, Yenişehir, 
Avunduruk, Umurcalı, Yeniköy, Kaleköy ve Karaman köylerinde meydana gelen dolu ve sel 
afetine ilişkin alt ve üst yapı hasarlanyla ilgili olarak, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüze herhangi 
bir müracaatları olmamıştır. 

Ayrıca, konunun tarımsal alanları ilgilendirmesi sebebiyle, yapılması gereken çalışmalar 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenecek olan hasar tespit raporlan doğrultusunda 
gerçekleştirilecektir. Sel felaketine maruz kalan yerlerin Afet Bölgesi ilan edilmesi hususu ise 
tamamen Bakanlar Kurulunun yetkisinde bulunmaktadır. 

İl Tanm Müdürlüğünce yapılan ön hasar tespitleri ile halen devam eden kesin hasar 
tespit çalışmalarında, ağırlıklı olarak Kiraz ilçesindeki 7 köyde meydana gelen dolu ve sel afeti 
nedeniyle, 557 çiftçi ailesine ait 13.504 dekar (patates, buğday, tütün ve zeytin) tanmsal alanın 
% 50 ila % 85 oranında zarar gördüğü, iskana yönelik alanlarda ise (Binalarda) kayda değer bir 
hasar olmadığı görülmüştür. Ancak, 2090 sayılı Kanun çerçevesinde kesin hasar tespit 
çalışmalan sürdürülmektedir. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal 
varhklan %40'm üzerinde zarar gören, bu zararlannı tanm ve tanm dışı diğer gelirleriyle 
karşılamayacak durumda olduğu İl Hasar Tespit komisyonu Karan ile belirlenen çiftçilere 
Komisyon Kararlarının tarih sırası baz alınarak, ödenek imkanlan çerçevesinde karşılıksız nakdi 
yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda, ilgili kurumlann teknik ekiplerince düzenlenecek olan 
tysar-tesjnt ve değerlendirme raporlarına göre, yöre halkına gereken yardımlar yapılacaktır. 
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318. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, THY yönetim kurulu başkan ve üyelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7061) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ̂ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muhsin KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

Ülkemizde, sivil havacılık alanındaki uçuşlarda özel hava yolu şirketleri ile 
THY arasındaki rekabette serbest piyasa ekonomisinin kuralları tam ve eşit bir şekilde 
işletilmemektedir. Çünkü, Hükümet, serbest piyasa ekonomisinin işleyişine THY 
lehine müdahale etmek suretiyle özel havayolu şirketlerinin müşterilerine minimum 
fiyatla maksimum hizmeti vermesini engellemektedir. 

örneğin, Özel Hava Yolu Şirketleri İstanbul'dan-Ankara'ya 89 YTL'ye yolcu 
taşımak istediği halde, bu uçuş için THY müşterilerinden 129 YTL ücret almaktadır. 
Ayrıca, özel hava yolu şirketleri serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde 
ülkemizdeki tüm hava limanları arasında uçuş hizmeti verememektedir. 

Soru 1- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine başta İstanbul-Ankara arası 
olmak üzere özel hava yolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması için tarafınızdan baskı 
yapıldığı doğru mudur? Bunu serbest piyasa ekonomisinin mantığıyla 
bağdaştırabiliyor musunuz? 

Soru 2- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden daha önce İstanbul 
Belediyesi'nde görev yapan var mıdır? Varsa açıklar mısınız? 

Soru 3- THY Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2004 ve 2005 yıllarında yurt 
dışına kaç kez görevli gittiler, Kendilerine ne kadar harcırah ödendi, açıklar mısınız? 

Soru 4- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden daha önce batan yeşil 
sermayeli (Kombassan, Alfaair gibi) kuruluşlarda görev alan var mıdır? Varsa, isim ve 
görevleri nelerdir? Şayet görev alanlar varsa, basiretli bir iş adamı gibi davranmayarak 
bir ticari kuruluşun batmasına sebebiyet veren bu kişilerin THY gibi bir kamu 
kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine getirilmesini doğru buluyor musunuz? 

Soru 5- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında daha' önceki 
görevleri nedeniyle açılan bir dava var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? Açıklar 
mısınız? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/ 10011 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
•Başkanlığına tevcih edilen 7/7061 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Türk Hava Yollan A.O. tarafından verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Ülkemizde, sivil havacılık alanındaki uçuşlarda özel hava yolu şirketleri ile THY 
arasındaki rekabette serbest pfyasa ekonomisinin kuralları tam ve eşit bir şekilde 
işletUmemektedir. Çünkü, Hükümet, serbest piyasa ekonomisinin işleyişine THY lehine 
müdahale etmek suretiyle özel havayolu şirketlerinin müşterilerine minimum fiyatla maksimum 
hizmeti vermesini engellemektedir. 

örneğin, özel Hava Yolu Şirketleri Îstanbul'dan-Ankara'ya 89 YTL'ye yolcu taşımak 
istediği halde, bu uçuş için THY müşterilerinden 129 YTL ücret almaktadır. Ayrıca, özel hava 
yolu şirketleri serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde ülkemizdeki tüm hava limanları 
arasında uçuş hizmeti verememektedir. 

SORU 1- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine başta Îstanbul-Ankara arası olmak 
üzere özel hava yolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması için tarafınızdan baskı yapıldığı doğru 
mudur? Bunu serbest pfyasa ekonomisinin mantığıyla bağdaştırabiliyor musunuz? 

CEVAP 1- THY Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin özel hava yolu şirketlerinin 
uçuşlarının durdurulmasına yönelik Sn. Başbakan'a müteveccih talebi olmamıştır. 

SORU 2- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden daha önce istanbul Belediyesinde 
görev yapan var mıdır? Varsa açıklar mamız? 

CEVAP 2- Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karlıtekin Nisan 1994 - Ekim 1996 
tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve iştirakler Daire Başkanlığı 
görevini yürütmüştür. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Temel Kotil Aralık 1994 -
Haziran 1997 arasında A.P.K. Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Cemal Şanlı. 
Ağustos 1995 - Kasım 1997 tarihlerinde Başkan Danışmanlığı ve Nisan 1999 - Şubat 2002= 
tarihlerinde BELBİM AŞ'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 

O: 2 

2 fek 2005 
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SORU 3- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2004 ve 2005yıllarında yurt dışına kaç 
kez görevli gittiler? Kendilerine ne kadar harcırah ödendi açıklar mısınız? 

CEVAP 3- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2004 ve 2005 yıllarında 
gerçekleştirdikleri yurt dışı görev ve aldıkları harcırahları gösteren tablo ekte sunulmuştur (EK-1). 

SORU 4- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden daha önce batan yeşil sermayeli 
(Kombassan, Alfaair gibi) kuruluşlarda görev alan var mıdır? Varsa, isim ve görevleri nelerdir? 
Şayet görev alanlar varsa, basiretli bir iş adamı gibi davranmayarak bir ticari kuruluşun 
batmasına sebebiyet veren bu kişilerin THY gibi bir kamu kuruluşunda Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine getirilmesini doğru buluyor musunuz? 

CEVAP 4- Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karhtekin Kombassan Holding A.Ş.'de 
06.10.1997 - 30.04.1998 tarihleri arasında Genel Koordinatör Unvanıyla herhangi bir icrai görev ve 
imza yetkisi almaksızın 6 ay 3 hafta çalışmıştır. Air Alfa'da ise herhangi bir görev ifa etmemiştir 

SORU 5- THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında daha önceki görevleri 
nedeniyle açılan bir dava var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? Açıklar mısınız? 

CEVAP 5- Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karhtekin hakkında açılan davalar: 

Bakırköy 9. Asliye Ceza 99/523 Esas (Durumu: Mahkeme 4616 sayılı yasanın 1/4 maddesi 
gereğince, Candan Karhtekin'in yasadan faydalanmak istememesine ve yargılamanın sürdürülmesi 
talebine rağmen, kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar vermiştir). 

îstanbul 11. Asliye Ceza 2002/1503 Esas (Durumu: Candan Karlıtekin'in İstanbul 
Valiliği'nden Memurin Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca 02.07.1999 gün ve 531 sayılı yazı 
ile gönderilen soruşturma dosyası ve İl Yönetim Kurulu'nca verilmiş bulunan 30.12.1998 gün ve 
1998/531 sayılı karara karşı haberdar olmadığı için Danıştay 2. Daireye itiraz edemediğinden açılan 
davaya ilişkin Mahkeme davanın 4616 sayılı yasanın 1/4 maddesi gereğince kesin hükme 
bağlanmasının 5 yıl ertelenmesine karar vermiştir). 

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cemal Şanlı hakkında açılan davalar: 

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığının iddianamesi ile 18.06.2002 tarihinde BELBİM AŞ. 
Yönetim Kurulu üyesi olarak şahsına karşı Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/265 E. 
Numarası ile ceza davası açılmıştır. Dava, Mahkemenin beraat kararı ile sonuçlanmıştır. 

Davada, muhbirlerden biri müdahillik talebinde bulunmuş ve bu talep mahkemece 
reddedilmiştir. Karar, müdahillik talebi reddedilen kişi tarafından, sırf müdahillik talebinin kabul 
edilmemesi noktasından temyiz edilmiştir. Şuan Dosya temyiz mercii olan Yargıtay 5. Ceza 
Daircsindedir. 

İddianamede ve sair ilgili evrakta, Ocak 1997 ile Mart 1999 tarihleri arasında işlendiği iddia 
edilen suçlar dava konusu yapılmıştır. Belirtilen tarihlerde Prof. Dr. Cemal Sanlı Yönetim Kurulu 
üyesi değildir. Prof. Dr. Cemal Sanlı hakkında bahse konu dava zuhulen açılmış ve beraatle 
sonuçlanmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. /~"^^^&^ 

«femal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

EKLER : 
EK-1 THY Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2004 - 2005 yıllarında aldıkları harcırahları 
gösterir liste 
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2004 yılı geçici görevleri (1) 

ÛYE At». SOYAM 
ABÖÜRRAHMANGUN0060U 

HJOFÇUt/lÖKSÜZ 

HAMOİ TOPÇU 
ABDURRAHMANGONÖOÖDU 

HAMDİ TOPÇU 

ATİUA ÖKSÜZ 

ABOURKAHMANGUNOOOOU 

ABOÜRRAHMANOONOOÖOU 

HAMOİ TOPÇU 

ABOURRAHMAN GUNOOÖDU 

ATİLLA ÖKSÜZ 

ABOÜRRAHMANOONOOÖOU 
ABOURRAHMAN GÛNOOĞOU 

ATİUA OKSUZ 
ABOÜRRAHMANOONOOÖOU 

İSMAİL GERÇEK 

HAMDİ TOPÇU 
ABOURRAHMAN OÖNOOĞOU 

ATİLLA ÖKSÜZ 
ABOÜRRAHMANOONOOÖOU 

ATİUA OKSUZ 

ABOURRAHMAN GÖNDOÖDU 
CANDAN KARUTEKİN 

CEMALSANU 
CANDAN KARUTEKİN 
ABOURRAHMAN GUNOOÖOU 
ABOURRAHMAN GÛNDOÖOU 

HAMOİ TOPÇU 

CEMAL SANU 
CANDAN KARUTEKİN 

HAMOİ TOPÇU 

ATİLLA ÖKSÜZ 

CANDAN KARUTEKİN 

HAMOİ TOPÇU 

ATİUA ÖKSÜZ 

CEMAL SANU 

OĞUZ BORAT 

HASAN OÛL 

ATEŞ VURAN 

. İSMAİL GERÇEK 

ATİUA ÖKSÜZ 

HAMOİ TOPÇU 

ATtLA ÖKSÜZ 

ABOURRAHMAN GÛNDOÖOU 

HAMDİ TOPÇU 

GÖREVPARKURU 
FRANKFURT 

ISTTOUMS6W*DXBrtST 

IST/DAM/IST 
TAHRAN 

IST/OXHISeiKHIA}XBAST 

tST/KHMST 
BERLİN 

HAM6UR0 

ESB/NRT/NGA/KDÜESB 

TOKYCVSEULBANGKOK 

IST/BJS/PVG/NRTAST 

OUBÜN 
LONDRA 

IST/B*U/FRAfTXUST 
PARİS 

IST/HKO/IST 

ISTAMKttlST 
AMERİKA 

IST/JFK/TAR/JFKflST 

aooE 
IST/SINfflKKflST 

SİNGAPUR 

IST/LHR/IST 

BT/UUMST 
IST/BRU/1ST 
BRÜKSEL 

PARİS 

tSTARUAMSAST 

IST/BRUlAMSflST 
I5T/LHR/IST 
BT/LHR/I$T 

IST/LHR/GLArLHR/IST 

UWORYA>IR 

LHR/ORY/LHR 

LHR/ORY/LHR 

IST/0RY/BT 

BT/ORY/IST 

BT/ORY/IST 

IST/ORY/IST 

BT/ORY/IST 
I3T/ES8/TBSJESB/ 

KT 

BT/NRT/I5T 

IST/TLV/IST 
CENEVRE 

ORD/YVR 

MJNUr 
HARCIRAH 

189 EURO 

379,-USD 

236,-USO 
234 USO 

236,-USD 

2S5.-USO 
189 EURO 

1S9EUR0 

83.SSS.-JY 
81865.00 JAPON 
YEM* 118 USD 

29SUSO51.092 
JPY 

114 EURO 
4S STERLİN 

SS6.-EUR 
118 EURO 

285,-USD 

295,-USO 
272 USO 

408,-USO 

928 SAR 
, 354,-USD ' 

SS4USO 

1Î5.-G8P 

135,-GBP 
118,-EUR 
118 EURO 

177 EURO 

238,-EUR 

238,-EUR 
225,-GBP 

225,-GBP 

270,-GBP 

S8.-EUR 

58,-EUR 

58,-EUR 

58,-EUR 

59,-EUR 

177,-USO 
«.»85,-JPY 

2J8.-US0 
222 CHF 

930,-CAD 

GSrev konutu 

Sun Ezprats ydnatJm kurulu toplar* ıı 

rorkk«4>akfıtan artsın* f r a k a r a d t o ^ 
TOriay»Surty*ın«noıirekins«z*nttmttopl.Kıblınıl( 
IranAir'SMtm^cMutumuzuçaMvhk.goruşnMkuıeft 

TOrUya-BktArap M i M k M artımdaki »vlhnacAkttpikat 

P » k W « n / ^ v » S h r t « w » i « M r l l m ı l ş b ^ l o p l K ı t . 
likalar « u t turizm banan fuarına kaMmak uzara 
AıwrflnUnoflu»nn»k«olm«kOz«fs-

Bt«öak«ftın^nTokya/JaponyiMyah«lln«luMnMt( 
SnBtşbUuM't ratakat atmak 

Ç>>vtJ»por^Mtolın(W«^MIyı6«lfi«lLİrftBul 
SaBatbakan'aralakatatmrt 

B M arılama tjrkal İ t sOıutmak uzara 

Bru/aaa topL; Ira/baro taaNmaal; tdmavaeajc ban 
Ufak knalatçılan «t gHfimhnle bulunmak Ozan 

TOrkiya-Hong Kong araaındakı'ıM hıv. Topl KtMrmk 

Tûrtüy»Ho^Konf l«««*Jı ld ıMlHW.T(^.K*^ 
Uçtkiıwlıtpl8fl8tQftû^nıl<^buluwwfcCaıı 

Uçaklm«WçıİMİk«gâ>aım^trdtbulumı«k 
2005 yık hac orgarizaayonu taklanda Suudi y t U M e soruşmalarda bulunmak azara 

kafom 60. Y ı l * gantl toptantıtına Utmak 
IftaBinallcuniloptafltaMluttnakuarı •• 

RJ- 100/70 uçaklamm gari tatlın hakimlin kjkı ba« at 9 * . 

Ufak aımı la DgB gorCamaiarda bulunmak 
Uçak akm la loJB gcVOfrnalaraa bulunmak uzara 
Uçak M a k t a n la gMamatarta bulunmak (tamı 
Euro kontrol «X»*ıharavaTHYArn8tardamMnxuniMtM^ 1 
incalamatarda bukaanak -
EurokontrolkıplanMmayaTHY Amıhrtamboroaununtlı^FıalIyaBari hakkında 
noüatnetafda bulunmak 

44. Ulularımı havaokk hama kaaknak 

M. Utuahraraıt havacM luanna kattiMk 
44. UkıalaraiM havaauk tuanna kaMmak ya ba ayafcm İla ojorfMjmalafde bulunmak 

Ortakkjım» la uçak İmalatçı Irmalan anaı yapılan gM|n)alanıv«Ain^ua imza IBrenina 
katılmak 
Ortaklığımız Da uçak imalatçı tırmalan an» yapato c u r n a t a n vaAlrbuairnzatoranina 
katılmak 
Oıtakkjmız Da uçak imalatçı Irmalan araaı yaptagMıjraataranAktHulmzatllranina 
kakknak 
Ortakkjmtt la uçak imalıap Irmalan aıaaı yapdan p#ujnıalarawAlrbjaimzatBfanina 
katdmak 
Ortaklıfımg Ha uçaklmatalçı llmıaUn araaı ytpaangorflırnalara »a Airbu» inzal» anına 
kaMmak 
OrtaUıjımız la uçak imalatçı Irmalan araaı yasta p#fltjrrıalaravaAlrbualnttttranlna 
kakknak 
OrtaMıfrrmzlla uçak İmalatçı fcrnalanan» yapım o^atmahravaAlrbut imza ttanlne 
katılmak 
Ortakkgırmz la uçak imalatçı Irmalan araaıyaptaç^rOşmalaravaAirbuairnzatcfanina 
kaMmak . 

Baabakamman TMa/GOreMan layahadnakabknak 
THY 1 Jal anamda yapdan Ucan nMHI («Olmalara katdmak 
THY SIAI artandı y ıp ta «cari n a W g t t f l ^ ^ vaTrfYTalAırK/bûroaunun 
learl Mfyatlari taktandı kcalamalaRla bulunmak 
Canavra ofJaMzi danattamak uzara 

Ak Canada la «cari n t a U aoruama, Icao topl.kablmak 
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ÂBDURRA^MANGÖNÖOĞOU 

ATİLUÖKSÛZ 
AflOURRAHMANGÛNOOĞDU 

HAMDİ TOPÇU 

ÜYE ADİ-SOYAûf 

ABOURRAHMANGONOOĞDU 

CANDAN KARLfTEKİN 

ABOURRAHMAN60NOOÖOU 

CANDAN KARLfTEKİN 

ATİLLA ÖKSÜZ 

ROUM40NİH-BERLİN 

IST/CAJ/IST 
ROMA 

İST/AMM/DAM/IST 

1 OÖREVPARKURU 
VİYANA 

IST/TXUHAJST 
DUSSELDORF 

MXP/DUS/IST 
I s lCĞTOCrMM 

RY/IST 

ABDURRAHMANGdNDOâOU PARİS;TOULUSE 

İSMAİL GERÇEK »ST/BJSffVGrtST 

CANDAN KARUTEKİN IST/IHR/GLA/LHR/IST 

ABDURRANMANOÛNDOâOU 
LTTILUİKSÛZ 

[HAMDİ TOPÇU 

HAMDİ TOPÇU 

CANDAN KARUTEKİN 

LONDRAA/İYANV 
FRANKFURT 

57 EURO 

354,-USD 
114 EURO 

295,-USO 
JuTOT' 

HARCIRAH 

192 EURO 

128,-EUR 
189 EURO 

I 126>EUR 

240,-EUR 
I Î 7 7 E U R O 

Roma oüain) danatemek Sn.BaştMkan'a ratak*( «tmak üzere 

Kahire büromuzun ticari faafyoDan' rukk.ifia Bulunmak 
Ajrbua flrmau «e cjıVüfnMİerde burunmak Ozan 

Amman sivil havacılığı la yapılacak gömmelere katılmak 

GDravkMusu 

AEAjenal müdürler toplantjsma katılmak 

Bafbakammum Barfln'a yapacağı msmf syareta icaUmak 
Alman Acenteler birliji ile oluşmalarda bulunmak 

Alman acenteMri Urft̂ i le goiûşmaleda bulunmak 
Mfnan acantatori birfî i «• ĉ SrO>ma(«fd« bulunmak va airbua rVmatsi ila yapılacak toplanbya 
katılmak 
AJRBUS firmaat aa görOameieftia) bulunmak 

413,-USO KlrC^kfctfMtit^,wM\w.k&îwt 
180,-GBP aAESyjam»itearidQ2eyy*o«tiatopUntı*ftakJtlmax 

135 STERLİN Ortaklı jımıan haki arz istemlerine İBfJan otaraic yurtdışında tanıtılması amacıyla kurumsal 
127 EURO kır ıcı larla yapılacak toplanalar (roadshc*) 

IST/FRU/AIA/IST 413,-USD TEKAIR »etlcanr«UoûrÛjnıal^oolunnıak 
IST/KHI/ISB/DX8/IST 238,-USO PIA 9« ticari nftefHdl «firOfmetara fatıfriMk 

IST/SVOrtST 177,-USO ^EROFLOT Is tfort nWMi fl#0|flMİerrie 
ıTJLHRIHAU/RU/AUH/D" 

XMST 

HAMDİ TOPÇU IST/FRU/IST 

HAMOİTOPÇU ! 
IABOURRAHMANGÛNOOIJDU f 

IST/ZRH/6SUIST 
FRANKFURT 

45.- GBP/63,-
EUR/59 USD VIPjatldralamalhutanleLuflfanııleknftBajMşiM 

236,-USO (TEKAI«ile(icarirA^Barûfw(«rdabıJwmal( 

555,-CHF C*m«l^<^i(\kMMj«MtitoiHtt$<ityr» 
83 EURO SunEnprcssyflneıimkuRjlu toplantısına kartdnulc 02tr» 

[ A B D U R R A H M A N O Ö N D O Ğ D U 1 5AM , 118 USD Sniajbalana refakat ıtrneküzanj 
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2005 yılı geçici görevleri (1) 
O: 2 

UVB AO»-SOYADI 
ATİLLA OK» tiz" 

OORBV PARKURU 

IST/ALG/TUNflST Cçayfc/Tu 

CANOANKARUTIKİN «T/ATH/FCO/13T WA«a»«ııAWtw»l«saıO|m«;Fo^VIPMt«»«nmLA«gö<0|m» 

HAMDİ TOPÇU 
HAMDİ TOPÇU* 

«TJORY/CMNATRYUST 177USD*S9EUR 

A U T M J A k t o M M M 
HAMDİTOPÇU 
ABOURRAHMAN OONOOSDU 

8T/ŞVOIIST 

LONDRA 
118,-USO 

90STER1İK' 
B U b l m ı ı ı n g m R i K y ^ a y p M U n M n l ı l y f l M M i M f c 
Low»»B«Mrowl l«<»>n^Y««U^l l ıQa»0tn>« l«n»Bulunn^0 ı" f^ 

ATİLLA OKSUZ 

İSMAİL OERCEK »36,-080 
3S4 USO«0 OSo" Suhyaut ı 

Mı M ı ı ı ı HWr w w y * t n « IM«W 
Lflbnwv»8uıty»ı«l ı»oll»l»rtninl l<»l^y^«tlh«ldund«ln^^ 

ATİLLA OKSUZ LUBNAUVSURIYE 
iBTAWvjyavtuwwv« 

CANOAN KARUTEKİN 

ısrJom>JBOovruuoHv« 
VIP u t » » ! » M I °"w*Sa9»nwv«AW>u»XTml«aaıO«m« 

HAMOİTOPÇÛ 

ıuruxBJUiwuKMuau 
'uç»jk»tigi<tınkaapnrmvAtlbmtHim*nOıQşnm 

ATİLLA OKSOZ 

HAMOİTOPÇÛ* 
CANDAN KAMJTSKİN 

VTPuç»Qı l»» io l—tSopOTM wAlrbmllrm«t»Bartltm» 

OOHA KATAR 
DOHA KATAR 

177 USO 
177USO 

Pol«G<r»« I^OM»Hı»^«nlh ı l tN l tOITophnMın«K«l ı lm«fcQ»t» 
DOHA şOmutl; Q«Mr h»wyaiwı <» ItMdBJI tepMnmn» > 

TEMEL KOTE, FRANKFURT-HAMBURO 
THY FRANKFURT OFİSİM DENETLEMEK VE LUFTHANSA TEKNİK İLE OâROSMELERDE 
BULUNMAK ÖZERE. 

KOTİL 
AIRBUS. FİRMASI YETKİLİLERİ İLE HABOM PROJESİ VE AIRBUSIN OLASI KATKILARINI VE 
İŞBİRLİĞİ İMKANLARIM GÖRÜŞMEK OZERC. 

1ULSTER. 70 
YTL BAE SYSTEMS FİRMASI YETKİLİLER) İLE GÖRÜŞMELERDE BULUNMAK ÖZERE. 

£2J£-
S3.M5J.YENl 7C 

YTL 
B M M P Y 

IATAYILIJK GENEL ttURL^TOPUNTBIHA KATILMAK CttERE. 

CANDAN KARUTfKİN TOKYO/JAPONYA lATA'NM 81. YUJK GENEL TOPLANTISINA KATEMAK ÖZERE 

HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ULUSLAR ARASI FİRMALARLA OOROŞMELER YAPMAK 
ÖZERE, . 

CANDAN KARUTEKİN 
70 YTL 

S3..EUR 
AIRBUS YETKHJLBRJ U HABOM PROJESİNE A « B U * U N OLASI KATKILARINI VE 
ISBİRUOI İMKANLARINI OOROSMEKOZERg 

HAMOİTOPÇÛ 
MALTA HAVAYOLLARI U YAPtABlLECEK TİCARİ ORTAKLIKLAR KONUSUNDA 
OOROSMELERE KATILMAK ÖZERE 

ATİLLA ÖKSÜZ 
HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ULUSLARARASI FİRMALARLA GÖRÜŞMELER YAPMAK 
0ZERE 

A M M A N A R O O N ' O E BULUNAN A-J10 SİMOLATÖRÛNON VE BURADA VERİLEN EâiTİM 
FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ (NCBLEMELEROE BULUNMAK ÖZERE 

ATİLLA OKtOZ 

CANDAN KAMJTEKİN 

ŞAM*URJYe 

BEYRUT/LOBNAN 

SURİYE SATIŞ VE MEYDAN OFlSLFRBlBZIN TİCARİ FAALİYETLERİ HAKKİNDA 
İNCELEMELERDE BULUNMAK, SURİYE HAVAYOLLARI VE S M L HAVACILIK GENEL 
M O O O R O N O ZİYARET ETMEK VE OENEL SATIŞ ACEMTALARMMZ HAKNNOA 
İNCELEMELERDE BULUNMAK ÖZERE; L O B N A N SATIŞ OFİSİMİZİN TİCARİ FAALİYETLERİ 
HAKNNOA İNCELEMELERDE BULUNMAK, LÜBNAN OENEL SATIŞ ACENTALARI İLE 
(MR08MEK VteSML HAVACILIK ONnELERMZtYARTT ETMEK 0ZERE 
U H U S ^ R U A S itVİMMM U T M A L U A A N U Ğ A L A R I IUMAMNOAKI 
SOZMONUSU UÇAKLARIN FİNANSMANI İCM EUROPEAN CREOIT AGENCtES'OEN 
OARAHTİ TEMİN EDİLEBİLMESİ AMACIYLA 

CAMDAN KARUTSKİN 
HAVACUK SEKTÖRÜNDEKİ ULUSLARARASI FİRMALARLA OOROŞMELER YAPMAK 
0ZERE 

CANDAN KARUTEKİN 

If fll rinff/MlflMT 

SİNGAPUR 

79 YTL 

111,-USO 

TERMİNALİ KAHİRE ULUSLARARASI HAVALİMANI İNŞAATI PROJESİ TEMEL ATMA 
TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE KAHİRE: SİNGAPUR TECHNOLOGY AEROSPACE 
FİRMASrNM OST OOZEV YÖNETİCİLERİ İLE YAPILACAK TOPLANTIYA KATILMAK ÖZERE 
StNOAPUR ; 

CAMDAN KAROTEKİN 

OSLO/NORVEÇ 
NEVVYORNUSA 

LONORA/İNOILTERE 

ORTAKUâlMIZ OSLO HATTINM AÇILIŞINA İLİŞKİN İLK SEFERE KATILMAK ÜZERE OSLO; 
RAYMONO JAMES FİRMASMIN NEWYORKVE LONDRA'DA OOZENLEDIGİ 'ROAD 
SHOWA KATILMAK ÜZERE LONDRA VE NSVVYORK 

CAMDAN KARUTEKİM BROKSEUBE1.CKA 
113,-EUR 70 

YTL 
AEA V V S B O C I A T I O N OF EUROPEAN ABUJNESİ AVRUPA HAVAYOLLARI BtnUÛI 
SASKANLAR TOPLANTIBBIA KATILMAK ÖZERE 

LİZBON/PORTEKİZ YTL MEVCUT OSAIAR İLE OOROŞMELER YAPMAK ÖZERE 

wTAirüG^aLiawHATrwHAC* j 'w ıu^ 
MEVCUT OSAVAR t E OOROŞMELER YAPMAK ÜZERE İSMAİL OERCEK LİZBON/PORTEKİZ 

LİZBON HATTININ AÇILISI İLE İLOJÜ İLK UÇUŞA KATILMAK.TUR OPERATÖRLERİ İLE 
İLGKJ GÖRÜŞMELERDE BULUNMAK ÖZERE. 

ŞANLI 08LONORVEC 

1S2S.-NOK 

70 YTL ORTAKUOBBZ OSLO HATTIMN AÇILIŞINA İLİŞKİN İLK SEFERE KATILMAK ÖZERE 

OSLOıNORVEC 
M I A N O R V E İ 

1EM.-NOK 
70 YTL 

1U3.-NOK 

70 YTL 

ORTAKUOBBZ OSLO HATTININ ACILISINA İLİŞKİN İLK ŞEFERg KATILMAK ÖZERE 
O R T A M İ 0 ^ 6 f c 6 H A T T İ N * A % Ü ^ 

•75ST3B3RYEÇ" -NOK ORTAKÜOIMİ OSLO HATTINPİ AÇIÜJIHA lüa1 W Lk SEFERE KATILMAK OZERE ATEŞ VURAN 

ISMAIL OERÇİTT ÖSLOJNÖRVEÇ 

1I2S.< 

70 YTL 
ORTAKUGİMİ OSLO HATTİNİN AOktjİNA I U S U N İLKSİFERE KATILMAK ÖZERE 1İ20.-NOK 

70 YTL 
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319.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa SSK İl Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLU'nun cevabı (7/7064) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMÎRH. 
Bursa Milletvekili 

Bursa SSK İ l Müdürlüğü ülkemizin en yoğun çalışan kuruluşları arasında 
bulunmaktadır. Her gün yoğun başvurularla karşı karşıya kalan SSK İ l Müdürlüğü 
çalışanları, personel yetersizliği nedeniyle büyük sorunlar yaşamaktadır. Bursa itimizin 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla SSK İl Müdürlüğümün sorunlarının saptanarak, 
çözüm yollarının bulunması gerekmektedir. Bu sorunlardan en önemlileri personel ve 
çalışma ortamının yetersizliğidir 

1. Bursa SSK İ l Müdüıiüğü'nün mevcut personel sayısı ne kadardır? 
2. İşlemlerde aksaklıklar gkmaması için yani norm kadroya uygun çalışılabilmesi 

için bulunması gereken personel sayısı ne kadardır? 
3. Bursa SSK İl Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğinin giderilmesi amacıyla 

neler yapmayı planlıyorsunuz? Personel eksikliği ne zaman tamamlanacakbr? 
4. Bursa SSK İl Müdüıiüğü'nün fiziki olarak daha uygun bir çalışma ortamına 

kavuşturulması amacıyla neler yapılmaktadır? 
5. Bursa SSK İ l Müdürlüğü fiziki olarak daha uygun bir ortama ne zaman 

kavuşturulacaktır? 
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T.C. 
I ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SayF :B.13.APK.0-12-00-OO/3ao.-OM^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 14 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/7064 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bursa Sigorta İl Müdürlüğünün mevcut personel sayısı 261, personel norm kadro 
sayısı 588' dir. 

Bursa Sigorta İl Müdürlüğünün personel ihtiyacının karşılanması amacıyla KPSS 
2004/2 Ek yerleştirme sınavından 13 personelin ataması yapılmıştır. 

Ayrıca, Kurumun merkez ve taşra teşkilatının personel ihtiyacının karşılanmasını 
teminen 2005 yılı KPSS'den toplam 300 personel talebinde bulunulmuş olup, bunlardan 25 
personelin anılan Müdürlüğe atanması planlanmıştır. 

Bursa Sigorta İl Müdürlüğünün fiziki olarak daha uygun bir çalışma ortamına 
kavuşturulması amacı ile takas suretiyle satışı teklif edilen 18 katlı binanın Kurum 
elemanlannca yapılan incelenmesi sonucunda Sigorta İl Müdürlüğü için uygun olmadığı 
belirlenmiştir. 

Bursa Sigorta İl Müdürlüğünün uygun bir ortamda hizmet vermesini teminen yer 
araması çalışmalarına Sigorta İl Müdürlüğünce devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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320. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, SSK'ya ait gayrimenkullere ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7065) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ& BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Murat BAŞESGİOĞLU 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla bilgilerinize 

arz ederim. 

Mehmet Ali ÖZPOLAT 
İstanbul Milletvekili 

Başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere yurdun değişik yerlerinde SSK'ya ait olup, 

kuUamlmadığı ve kiraya verilmediği için çürümeye yüz tutmuş çok sayıda gayrimenkulun 

bulunduğu haberleri son zamanlarda sık sık basm yoluyla kamuoyuna yansımaktadır. SSK'nm 

çeşitli ekonomik güçlükler içinde olduğu bilinen bir realite iken, çoğu merkezi yerlerde ve 

yüksek maddi değerlerde olan bu binaların değerlendirilememesinin nedenleri merak konusudur. 

1- Yurt genelinde mülkiyeti SSK'ya ait olup kullanılmayan kaç adet gayrimenkul vardır? 

2- Bu gaynmenkuller nerelerde bulunmaktadır, kaç yıldır kullanılmamaktadır? 

3- SSK bina ihtiyacı içindeyken ve mali güçlüklerle savaşmaktayken, söz konusu binalar 
neden değerlendirilememekte, kiraya verilememekte ve çürümeye terk edilmektedir? 

4- Bu nedenle oluşan ekonomik kayıp, yaklaşık olarak ne kadardır? 

5- Savurganlık ve kamu malına karşı sorumsuzluk olarak değerlendirilebilecek olan bu 
durumdan hangi anlayış, kim veya kimler sorumludur? 

6- Bundan sonrası için ne yapılması düşünülmektedir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.O-12-00-00/*a3-9^3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi l • TEMMü*. 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12267 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT 'a ait 7/7065 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nca, yurt genelinde verilen sağlık hizmetleri nedeniyle 
ihtiyaç duyulan yerlerde sağlık tesisi olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkuller edinilmekte 
ve bu gaynmenkuller de amacma yönelik değerlendirilmekte idi. Bu şekilde değerlendirilen 
gayrimenkuller haricinde bazı bina ve arsalar ileriye dönük olarak duyulabilecek sağlık tesisi 
ihtiyaçlarında değerlendirilmek üzere özellikle büyük şehirlerde gayrimenkul edinilmesinin 
zorluğu göz önünde bulundurularak satışı öncelikle düşünülmemiştir. 

Ancak, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanunla tüm sağlık birimleri devredilmiş 
olduğundan, sağlık tesisi için rezerv olarak bekletilen gayrimenkuller başta olmak üzere, 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ihtiyaç fazlası gayrimenkullerin envanteri çıkarılmış, 
rayiç bedelleri tespit edilmiş ve Kurum Yönetim Kurulu'nun 23/12/2004 tarih ve 2213 sayılı 
kararı ile satış listesi oluşturulmuştur. 

Söz konusu karar uyarınca ilk etapta atıl durumdaki binaların satışı konusunda 
çalışmalara başlanılmıştır. 

Satış işlemleri başlatılan gayrimenkuller, 
ANKARA İlinde; 
1- Ankara Kavaklıdere Tunus Caddesinde bulunan 7 nolu binanın, 12.800.000.-YTL. 

bedel üzerinden açık artırma suretiyle satılmasına Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim 
Kunılu'nca 28/04/2005 tarih 446 sayı ile karar verilerek, satış işlemleri için gerekli 
hazırlıklara başlanılmıştır. 

2- Ulus Hal Binasında bulunan 45 dükkan ve 14 sergi alanının satılmasına ilişkin 
işlemler devam etmektedir. 

İSTANBUL İlinde, Vişnezade Apartmanı 12.000.000 YTL. bedelle ve yine aym 
yerdeki arsanın 11.815.243.75.-YTL. olmak üzere, tek bir ihaleye 'çıkartılarak~satılmasr 
konusunda İstanbul İnşaat ve Emlak Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. i 

İZMİR İlinde; II. Nolu Kordon Apartmanın 4.550.000.- YTL. bidel üzerinden ihaleye 
çıkarılarak satılması için İzmir İnşaat ve Emlak Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. 

TOKAT İlinde; Sümer Holding A.Ş.'nden prim borçlarına i karşılık alman bina 
iki defa ihaleye çıkılmış olmasına rağmen ihalede tam rekabetin sağlanamaması nedeniyle 
ihale tekrar edilecektir. 

SİNOP İlinde; Turistik Otel binasının satışı için işlemleri devam etmektedir. 
SAMSUN İlinde; Merkez İşhanı binasının satışı için işlemler devam etmektedir. 
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Satış işlemleri Başlatılma Safhasında Bulunan Gayrimenkuller; 
İstanbul Beyoğlu'ndaki 5 daireli bina 8 kez ihale edilmesine rağmen kiraya 

verilememiştir. Sözkonusu binanın satılması ile ilgili işlemler devam etmektedir. 
İzmir Buca Meslek Lisesi binasının satılarak değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar 

devam etmektedir. 
Sosyal Sigortalar Kurumunca Kullanılacak Gayrimenkuller; 
ANKARA İlinde; 
1- Atatürk Bulvarı Yenen Işhanı binasının Fatura Tetkik Birimi hizmet binası olarak 

tahsisine Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 02/03/2005 tarih ve XIII/232 sayılı 
toplantısında karar verilmiştir. 

2- Tuna Caddesi 7 nolu binanın Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmet binası olarak 
kuUamlmasına Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 13/01/2005 tarih, 30 sayılı 
karan ile karar verilmiştir. 

Bu gayrimenkuller Sosyal Sigortalar Kurumu ihtiyaçlarında değerlendirilmek üzere 
bekletildiğinden herhangi bir ekonomik kayıp bulunmamaktadır. 

Sağlık Bakanlığı'na Devredilen Gayrimenkuller; 
Nevşehir İlinde; Nevşehir Kozaklı Sağlık Tesisleri 5283 sayılı Kanun gereği, devir 

tespit komisyonlannda devir kapsamına alınmış ve 23/02/2005 tarihli tespit tutanağıyla da 
Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine karar verilmiştir. 

Aynca Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden 
sonra Kurumca yeni birimler açılması gerektiğinden 16 ilde Sağlık İl Müdürlüğü'ne 
dönüştürülmek üzere Fatura Tetkik Birimleri açılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tasarrufunda olup, boş 
bekleyen İstanbul ve Konya'da birer adet binanın bakım ve onanmı yapıldıktan sonra Fatura 
Tetkik Komisyon Birimleri taşınacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü kullanımında olan ve Fatura 
Tetkik Komisyonu Birimleri için aynlan 14 adet bina olup, boş arsa sayısı ise 113 adettir. 
Sağlık Tesislerinin devrinden sonra boş sağlık tesisi arsalannın ne şekilde değerlendirileceği 
konusunda ise Sosyal Sigortalar Kurumu'nca çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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321. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, işçi emekli maaşlarına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOĞLU'nun cevabı (7/7066) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

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

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

İşçi emekli maaşlanmn tüfeden doğan farklan şimdiye kadar 
ödenmemiştir. 

SORU 1: Tüfeden doğan farklar ne zaman ödenecektir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı ": B. 13.APK.0-12-00-00/ 3<Z0 - ^ U 

Konu : Yazılı Soru Önergesi * t -r, ^ ,. ^., 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazımz. 
İlgi yazınız ekinde alınan Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'a ait 7/7066 Esas 

No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

506 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4447 sayılı Kanunla Kurumun emekli, dul ve ı 
yetimlerinin aylıklarının artırılmasına ilişkin katsayı ve gösterge sistemi değiştirilmiş, bunun 
yerine Kanunun 16 ncı maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 38 inci maddeye göre 
bağlanan gelir ve aylıklar ile Geçici 76 ncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemelerin her 
ay, bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından açıklanan en son temel yılı 
kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı (TÜFE) kadar artırılarak ödenmesi 
öngörülmüş ve 4447 sayılı Kanunda yer alan maddelerin yürürlülük tarihlerinin düzenlendiği 
63 üncü maddede de EK 38 inci maddenin yürürlülük tarihinin Kanunun yayımım takip eden 
yılbaşı olacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yapılan bu yasal düzenlemenin amacı, katsayı ve gösterge sisteminde olduğu gibi 
gelir ve aylıkların belirli bir tarihten itibaren yükseltilmesi olmayıp, aylıkların her ay, 
otomatik olarak bir önceki yılın TÜFE'deki artış oranına göre yükseltilerek ödenmesi esasına 
dayanmaktadır. 

İlk olarak, 2000 yılı Ocak ayı ödeme döneminde başlanan bu uygulamayla, emekli 
aylıkları her ay, bir önceki ayın TÜFE artış oranında artırılarak 506 sayılı Kanunun 98 inci 
maddesi uyarınca peşin olarak ödenmiştir. 

Ancak, 2000 yılı Mayıs ayında Kurum aleyhine açılan münferit davalarda, artışın her 
ay aylık ödeme tarihi olan 19 ile 23 üncü günlerinden itibaren uygulandığından bahisle eksik 
ödenen aylıkların Kurumca ödenmesi talep edilmiş, söz konusu talep ilgili İş Mahkemelerince 
kabul edilerek hüküm altına alınmış ve kararlar Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiştir. 

Anayasa'nın 138 inci maddesi gereğince, Kurumun taraf olduğu kesinleşmiş 
mahkeme kararlanna uyması zorunlu olduğundan, TÜFE farkı konusunda şahsa münferit 
alınmış ve söz konusu kararlar aynen ve geciktirilmeden uygulanmıştır. 

Emeklilerin aylıklanndaki artış farklannın eksik ödendiği yolundaki yoğun talepleri 
ve bu konuda kazanılmış mahkeme kararlan doğrultusunda 4447 sayılı Kanunun yürürlük 
maddesi dikkate alınarak Kurum Yönetim Kurulu'nun, 06/06/2002 tarih, m-VIII/1557 sayılı 
karanyla Kanunun yürürlülük tarihi olan 01/01/2000 ile tahsis numarasının son rakamına göre 
Ocak/2000 ödeme dönemi arasında kalan sürenin eksik ödendiği kanaatine varıldığından, özel 
sektörden emekli olanlara gelir ve aylıklarda TÜFE artışlannın uygulanmaya başlandığı 19, 
21, 22 ve 23 Ocak 2000 ile 01/01/2000 tarihleri arasındaki 19-23 günlük, kamu sektöründen 
emekli olanlara da 15/01/2000 ile 19-23 Ocak 2000 tarihleri arasındaki 4-8 günlük TÜFE 
farklan Ağustos/2002 ayında yasal faiziyle birlikte ödenmiştir. ; 

Ancak, yapılan değerlendirmede, kamu sektöründen emekli olanlara 01/01/2000 ile 
14/01/2000 tarihi arasındaki 14 günlük TÜFE farklarının da ödenmesi gerektiği sonucuna 
varılarak, Kurum Yönetim Kurulu'nca bu doğrultuda karar alınmış olupj bıı farklar da yasal 
faiziyle birlikte Temmuz/2004 gelir ve aylıklara ilave edilerek ödenmiştir.' 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi ile yapılan düzenlemede, 
emekli aylıklannın her ay (aylık ödeme dönemi itibariyle), bir önceki ayın TÜFE artış oram 
kadar artınlarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Emekliler tarafından Ek 38 inci maddenin yürürlüğe girdiği Ocak/2000 ayından bu 
madde de gelir ve aylıklarm her ay ödeme tarihlerinde bir Önceki ayın TÜFE artış oranı kadar 
artırılması yönünde değişiklik yapıldığı Haziran/2002 ayma kadar, her ayın l ' i ile ödeme 
tarihleri arasmda TÜFE artış tutarlannm eksik ödendiği yolundaki iddialan ve bu doğrultuda 
açtıklan davalar üzerine hazırlanan bilirkişi raporlarında belirtilen dönemde, her ay 18-22 
günlük TÜFE farkının bulunduğu yönünde görüş belirtilmiş ve bu yönde münferit yargı 
kararlan verilmiştir. 

Kurum tarafından, Aralık/1999 ayı ile Haziran/2002 ayı arasında her ay, bir önceki 
ayın TÜFE artış oram üzerinden 30'ar günlük artışlar uygulanarak gelir ve aylıklarda 
gerçekleştirilen artış oranının (% 174), bu sürede gerçekleştirilen TÜFE (enflasyon) oranı ile 
aym olduğu hazırlanan bilirkişi raporlan doğrultusunda TÜFE farkı ödemesinin mükerrer 
ödemeye yol açacağı, aynca Ek 38 inci maddenin gelir ve aylıklarm enflasyon karşısında 
korunması amacına uygun olmayacağından hareketle, münferit yargı kararlan uygulanmakla 
birlikte, emeklilerin tamamı için bir işlem yapılabilmesi için yargı süresinin tamamlanması 
beklenilmiştir. 

En son, Yargıtay 10 uncu ve 21 inci Hukuk Daireleri tarafından, Ocak/2000 ile 
Haziran/2002 aylan arasında her aym l'i ile ödeme tarihleri arasında 18-22 günlük TÜFE 
farkı bulunduğu yönündeki bilirkişi raporlarına dayanan yerel mahkeme kararlan bozulmuş, 
Yargıtay ilgili Dairelerince bozulan 23 ve aynca yeni açılan 6 dava olmak üzere toplam 29 
dava da Ankara 9. İş Mahkemesi tarafından 11/04/2005 tarihinde temyiz yolu açık olmak 
üzere reddedilmiştir. 

Kurumca konu ile ilgili yargı süreci takip edilmekte olup, yargı sürecinde oluşacak 
karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

f Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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322. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, TUPRAŞ'ın, aldığı ve işlediği petrol 
ürünlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'in cevabı (7/7067) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ ÖAŞ( 
Adana Milletvekili 

tilia BAŞOoâj 

1. Son 5 yılda TUPRAŞ'ın almış ve işlemiş olduğu petrol ve ürünleri hangi gravitelerde 
ve hangi tonajlardadır? 

2. Bu gravite ve tonajlara göre, işletmelerden çıkan ürün miktarı ve cinsleri nelerdir? 
3. Ürün giriş ve çıkışında gelişmiş bazı ülkelerdeki fire oranlan nedir ve TÜPRAŞ'ta 

nedir? 
4. Ortalama graviteye göre, işletmelerden benzin yüzdeleri dünya normlarının 

neresindedir? 
5. Son 10 yılda, yıllar itibarıyla BOTAŞ Petrol Boru hatlarında, Irak takometreleri 

tarafından Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen petrol miktarı nedir; bu miktar bizim 
takometrelerimizde ne görünmektedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme îdaresi Başkanlığı 

2 2 "tereaı 2005 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.8T00.007 9 6 1 8 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/7067 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Son S yılda TUPRAŞ'ın almış olduğu petrol ve ürünleri hangi gravitelerde ve 
hangi tonajlardadır? 

CEVAP 1- TUPRAŞ'ın son 5 yıl içinde almış olduğu petrol ürünlerini gösteren tablo 
aşağıda sunulmuştur. 

BOŞALAN HAMPETROL (1000 TON) 
İŞLENEN HAMPETROL (1000 TON) 
İŞLENEN HAMPETROL GRAVİTE 

2000 
18.916 
21.279 

32,8 

2001 | 2002 
20.357 
22.784 

32,6 

21.395 
23.322 

33,4 

2003 
21.951 
23.938 

2004 
22.507 
24.508 

33,0 | 32,9 

Boşalan hampetrol gravitelerine ilişkin bilgi mevcut değildir. 

SORU 2- Bu gravite ve tonajlara göre, işletmelerden çıkan ürün miktarı ve cinsleri 
nelerdir? 

CEVAP 2- Yıllar itibarıyla TÜPRAŞ Rafinerileri üretimi aşağıda yer alan tabloda 
gösterilmiştir. 

- 1276 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

-2-

YILLAR İTİBARİYLE TÜPRAŞ RAFİNERİLERİ ÜRETİMİ 

Ü R Ü N L E R 
PLATFORMER GAZI 
FUEL GAZ 
LPG 
SOLVENT 
NAFTA 
KURŞUNSUZ 
S.BENZİN 
S.BENZİN 
N.BENZİN 
JETA-I 
GAZYAĞI 
MOTORİN 
KALORİFER YAKITI 
CLARIFIED OIL 
FUEL OIL 6 
MAKİNE YAĞI 
EXTRACT 
WAX 
ASFALT 
KÜKÜRT 
DİĞER 
HVGO+HCDİP 
ÜRÜNÜ 
SİVİL ÜRÜNLER 
TOPLAMI 
ASKERİ BENZİN 
ASKERİ JET YAKITI 
ASKERİ MOTORİN 
NAVY SPECIAL 
ASKERİ ÜRÜNLER 
TOPLAMI 
TOPLAM ÜRETİM 

(1000 TON) 
2000 

0,0 
0,0 

596,0 
2,8 

1.853,7 

722,5 
800,9 
742,0 

1.023,5 
39,0 

5.626,8 
1.319,0 

6,4 
4.297,0 

317,2 
27,0 
34,4 

1.282,3 
42,7 

1,5 

339,7 

19.074,6 
26,3 

366,5 
253,3 

5,1 

651,1 
19.725,7 

2001 
0,0 
0,0 

622,8 
1,9 

2.003,9 

1.231,3 
619,2 
631,5 

1.197,5 
25,5 

6.340,4 
1.109,9 

8,3 
4.820,3 

248,0 
26,7 
30,7 

1.099,1 
50,5 

1,4 

437,8 

20.506,8 
17,9 

412,1 
241,2 

5,3 

676,5 
21.183,3 

2002 
0,0 
0,0 

653,9 
2,8 

1.429,7 

2.219,2 
807,9 
203,1 

1.181,4 
27,3 

6.542,5 
1.092,2 

9,7 
4.539,6 

298,3 
31,3 
35,5 

1.245,6 
48,1 

1,5 

496,7 

20.866,4 
11,6 

423,2 
266,7 

3,8 

705,3 
21.571,7 

2003 
0,0 
0,0 

685,9 
2,8 

1.303,4 

2.553,6 
821,9 

0,0 
1.289,7 

69,9 
6.943,3 
1.124,4 

11,1 
4.662,7 

279,7 
28,3 
38,9 

1.410,1 
47,5 

1,4 

256,6 

21.531,1 
0,0 

391,2 
276,1 

1,8 

669,1 
22.200,3 

2004 
0,0 
0,0 

719,3 
2,4 

1.545,5 

2.722,3 
484,5 

0,0 
1.384,4 

43,8 
6.947,7 

858,5 
12,4 

5.175,7 
291,6 
23,1 
44,2 

1.390,6 
49,4 
0,6 

379,2 

22.075,2 
0,0 

380,8 
245,3 

0,0 

626,1 
22.701,3 
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SORU 3- Ürün giriş ve çıkışında gelişmiş bazı ülkelerdeki fire oranları nedir ve 
TÜPRAŞ'ta nedir? 

CEVAP 3- Hampetrol ve ürün taşımalarında uluslararası fire oranı 0.005 (binde beş) olup, 
TÜPRAŞ'ın 2000-2004 yılları arasındaki son 5 yıl içersindeki ortalama taşıma fire oranı 0.0028 
(onbinde yirmisekiz) olarak gerçekleşmiştir. 

Rafineri toplam ürün verimi (üretilen ürünlerin toplam hampetrol şarjına oranı) temel 
olarak rafineri konfigürasyonuna ve rafinerinin enerji ihtiyacını (elektrik, buhar gibi) kendisinin 
üretip üretmemesine bağlı olarak değişmektedir. 

SORU 4- Ortalama graviteye göre, işletmelerden benzin yüzdeleri dünya normlarının 
neresindedir? 

CEVAP 4- Rafinerilerde, benzin üretim yüzdesi işlenen hampetrolün yanında, temel olarak 
rafineri konfigürasyonuna (hampetrolden üretilen naftanın ne kadarının benzine dönüştürüldüğü, 
vakum gas oil ve diğer ağır ürünlerin işlenip işlenmemesi ve bunların işlenmesi için hangi 
ünitelerin kullanıldığı) bağlı olarak değişmektedir. 2004 yılı itibari ile OECD ülkelerindeki 
rafinerilerde ortalama benzin üretimi %17 civarındadır. (International Energy Agency, Annual 
Report 2004). TÜPRAŞ rafinerilerinin 2004 yılı benzin verim yüzdeleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

2004 YILI TÜPRAŞ RAFİNERİLERİ BENZİN VERİM YÜZDELERİ 

ÜRÜNLER 
KURŞUNSUZ S.BENZİN 
S.BENZİN 
N.BENZİN 
TOPLAM BENZİN 
İŞLENEN HAMPETROL GRAVİTE 

% 
11,06 
1,97 
0,00 

13,03 
32,9 

SORU 5- Son 10 yılda, yıllar itibarıyla BOTAŞ Petrol Boru hatlarında, Irak 
takometreleri tarafından Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen petrol miktarı nedir?; bu miktar 
bizim takometrelerimizde ne görünmektedir? 

CEVAP S- Irak-Türkiye Hampetrol Boru Hattı BOTAŞ'a ait olup, bu sorunun cevabı Boru 
Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)'tan temin edilebilir. 

Bilgilerinizi ve gereğini tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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323. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, TED AŞ tarafından Niğde İlindeki elektrik 
sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/7068) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın ^â/Sye. gsk?/}/ Ç*y/ı /Ce/nrf (/A/tiWf/)// 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 

ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

TEDAŞ tarafından yapılan yeni bir uygulamayla Niğde ilimizdeki sanayi 
tipi elektrik sayaçları değiştirilerek, yerine dijital sayaç taktırılmaktadır. 
Sayacını dijital sayaçla değiştirmeyenlerin elektrikleri de kesilmektedir. Bu 
dijital sayacın yaklaşık 500 milyon TL. olduğu nazara alındığında, özellikle 
tanmsal sulama açısından önemli mağduriyetler doğmaktadır. Kimi 
çiftçilerimizde sayaç sayısı dörde kadar çıkabilmektedir. 

SORU 1: Sayaç değiştirme işleminin çiftçinin parasının olmadığı yaz 
mevsiminde değil de, hasat mevsiminde yapılması düşünülmekte midir? 

SORU 2: Sayaç değiştirme işleminin mevsimi değiştirilmeyecekse, Kasım 
ayma kadar süresinin uzatılması veya sayaçlarını değiştirmeyenlerin 
elektriklerinin kesilmemesi gibi çözümler düşünülmekte midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2 2 HüMlZ 2005 

SAYI :B.O2.1.ÖİB.O.0W)O.OO/ 9 6 1 9 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/7068 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Sayaç değiştirme işleminin çiftçinin parasının olmadığı yaz mevsiminde değil de 
hasat mevsiminde yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP l- TEDAŞ sayaç değiştirme işlemini, abonelerin isteği doğrultusunda yapmakta 
olup; tüketim kaydetmeyen arızalı sayaçları sökerek yerine tebliğlere uygun sayaçlar takmaktadır. 

SORU 2- Sayaç değiştirme işleminin mevsimi değişmeyecekse, Kasım ayına kadar 
süresinin uzatılması veya sayaçlarını değiştirmeyenlerin elektriklerinin kesilmemesi gibi 
çözümler düşünülmekte midir? 

CEVAP 2- Mevzuat doğrultusunda, 10 yıllık Damga süresini doldurmuş sayaçlar ayar ve 
ölçümleri yapılmak üzere TEDAŞ elemanlarınca sökülerek, yerine geçici sayaçlar takılıp ilgili 
abonelere enerji verilmeye devam edilmektedir. Aboneler mağdur edilmeden, karşılıklı mutabakat 
çerçevesinde hizmet verilmektedir. 

UNAKITAN 
ye Bakanı 
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324. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde İlindeki Cemil Meriç Görme Engelliler 
Okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7069) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Niğde ilinde 1986 yılında açılan ve kurumsallaşan 31 öğrencili Cemil 
Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulunun öğrenci sayısındaki düşme 
nedeniyle kapatılacağından, söz edilmektedir. Bu konu ilimiz Niğde'de haklı 
olarak çok geniş bir toplumsal tepkiye yol açmıştır. 

SORU 1: Niğde ilinde bulunan Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim 
Okulunun kapatılması düşünülmekte midir? Kapatılacaksa nedeni nedir? 

SORU 2: Ülkemizde kaç tane görme engelli okulu vardır? Her birinin ayrı 
ayrı öğrenci sayılan ne kadardır? özel okulların açılması için gereken öğrenci 
sayısı ne kadardır? 

SORU 3: Diyarbakır'a ve Kayseri'ye açılan görme engelliler okullarının 
öğrenci sayılan ayn ayn ne kadardır? 

SORU 4: Niğde görme engelliler okulunun daha uygun olan önceki binası 
neden Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis olunmuştur? Okulun kapatılmasının 
bina yetersizliğiyle bir ilgisi var mıdır? 

SORU 5: Niğde ilinin gerek görme engelliler, gerek işitme engelliler, 
gerekse zihinsel engelliler özür gruplannda bulunanlar açısından; gerek 
toplumsal yapı, gerekse şehrin büyüklüğü ve fiziki durumu ve halkın yapısı 
nazara alındığında, özel eğitim açısından en uygun yer olduğu ve özel eğitim 
kurumlarının kurumsallaştığı dikkate alınmakta mıdır? Niğde'nin sahip olduğu 
kurumlar birer birer kapatılarak ne yapılmak istenmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0. APK.0.03.05.03-11/ L^g g S? 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazı. 

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın, "Niğde İlindeki Cemil Meriç Görme 
Engelliler İlköğretim Okuluna ilişkin" ilgi yazı eki 7/7069 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-4. Niğde İlinin yakın çevresinde bulunan Kayseri ve Konya illerinde de görme 
engelliler ilköğretim okulu olması sebebiyle Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim 
Okulunun öğrenci sayısı her yıl azalmaktadır. Ancak, mevcut öğrencilerin ve 
ailelerinin mağdur edilmemesi, ileriye yönelik planlamaların yapılması amacıyla 2005-2006 
eğitim-öğretim yılında söz konusu okulun kapatılması düşünülmemektedir. 

Diğer taraftan, yaptırılan araştırma sonucu, Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim 
Okulunun; binasının önceki okul binası ile aynı tip projeye sahip olduğu, taşınmadan önce 
onarımının yapıldığı ve eski okula göre taşındığı okul binasının merkezi bir yerde bulunması, 
yakın çevresinde üç ortaöğretim ve bir ilköğretim okulu olması sebebiyle öğrencilerin 
toplumla kaynaşmalarının daha da kolaylaşacağı düşünülerek. Valilik tasarrufunda mevcut 
binaya taşındığı anlaşılmıştır. 

2-3. Ülkemizdeki görme engelliler ilköğretim okulları ile bunların öğrenci sayılarını 
içeren liste ekte sunulmuştur. 

Diğer taraftan, herhangi bir örgün eğitim kurumu, Şubat 2004 tarihli ve 2557 sayılı 
Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan "Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin l-'saslar"da 
belirtilen genel ve özel esasların o öğretim kurumu için yerine getirilmesi ile açılabilmektedir. 

Anılan Esaslar'da "Genel Esaslar" başlığı altında; " . . .h) Özel eğitime ihtiyaç duyan 
çocuklar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması (bina girişleri en az biri düz girişli 
veya eğimi 1/12'den fazla olmayan rampa ile bağlanması ve özel tuvaletin bulunması), (...), 
i) Açılması istenen eğitim kurumunun verimliliğini düşürmeyecek sayıda öğrencinin 
bulunması" gerekmektedir denilmektedir. "Özel Esaslar", her engel grubuna göre açılacak 
okul için farklılık göstermekte olup görme engelliler ilköğretim okulları için; "a) (Değişik: 
21.10.2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mahallen temin edilen binada en az 
( 10) öğrencilik (8) dershanenin bulunması, 

b) Binanın iki kattan yüksek olmaması ve keskin köşe ve sütunlarının bulunmaması, 
c) Yatılı olarak düşünüldüğünde en az 50 öğrenci kapasiteli bir pansiyon binasının 

olması" gerekmektedir. 
5. Niğde İlinde özel eğitimin kurumsallaşmış olması Bakanlığımız açısından da 

memnuniyet verici olup eğitim kurumlarının birer birer kapatılması gibi bir politikamız 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu; 2004-2005 eğitim-öğretim yılı sonu 
itibarıyla Niğde'de hiçbir okulun kapatılmadığı, sadece % 50 öğrenci kapasite ile eğitim-
öğrclimiiii sürdüren aynı semtte bulunan ve duvar komşusu olan Merkez tlçedeki Hacı Zekiye 
Arslan İlköğretim Okulu ile Murtaza ve Naile Uyanık İlköğretim okullarının, Murtaza ve 
Naile Uyanık İlköğretim Okulu bünyesinde birleştirildiği, birleştirme neticesinde normal 
eğilim-öğretim yapıldığı, derslik başına 24 öğrenci düştüğü, boşalan Hacı Zekiye Arslan 
İlköğretim Okulu binasında, daha önce geçici olarak eğitim-öğretim sürdüren tnönü Lisesinin 
adının, bu binayı yaptıran hayırsever vatandaşın adının yaşatılması amacıyla Hacı Zekiye 
Arslan Lisesi olarak değiştirilerek müstakil binasında eğitim-öğretimine devam etmesinin 
sağlandığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1-Liste (1 sayfa) 
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Sıra Nu. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

İli 
Adana 

Ankara 

Ankara 

Çanakkale 

Denizli 

Diyarbakır 

Erzurum 

Gaziantep 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

K.Maraş 

Kayseri 

Konya 

Niğde 

Tokat 

İlçesi 

Seyhan 

Altındağ 

Yenimahalle 

Gelibolu 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Şehitkamil 

Sarıyer 

Üsküdar 

Bornova 

Merkez 

Kacasinan 

Selçuklu 

Merkez 

Merkez 

Okulun Adı 

Oğuz Kağan Koksal Görme Engelliler İlköğretim Ok 

Göreneller Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Mitat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Yahya Çavuş Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Merkez Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

M. İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

GAP Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Veysel Vardar Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulu 

Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlköğretim Okulu 
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325. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Milli Eğitim İl Müdürlüğünde Atatürk resmi 
ve bayrak olmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7070) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ö 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 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Mi l l i E ğ i t i m B a k a n ı S a y ı n H ü s e y i n ÇEJLİK 
t a r a f ından yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı h u s u s u n d a ge r eğ in i a rz e d e r i m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 

O r h a n E R A S L A N 
N i ğ d e M i l l e t v e k i l i 

N i ğ d e ılı Mi l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü toplant ı s a l o n u n d a ; A t a t ü r k r e s m i n i n v e 
b a y r a ğ ı n b u l u n m a d ı ğ ı , 0 1 . 0 6 . 2 0 0 5 g ü n ü yap ı l an m ü d ü r l e r t o p l a n t ı s ı n d a İs t iklal 
e d i S b i î r t m C d İ 6 İ t a r a f , m a b i ld i r i lmekted i r . ( İ s t en i ld iğ inde k a y ı t l a n t e m i n 

ı A S ° R V V A d , n d a n . an laş ı l acağ ı gibi Mil l i E ğ i t i m d e m ü ş t e r e k d e ğ e r l e r i m i z 
u Jl ! f ' ^y*** V e I s t i k l a l Mars» g ^ i değer ler i d i k k a t e a l m a y a n s o r u m l u l a r 
h a k k ı n d a n e g ib i i ş l e m y a p ı l m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r ? 

T.C. 
M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0 .APK.0.03.05.03-I 1/ W \ / L 4 £ * 
K o n u : Soru Önerges i 

| & / ^ /2005 

T Ü R K t 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 : 27.06.2OO5 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.O0.02-12267 sayılı yazı. 

N iğde Milletvekili Orhan E R A S L A N ' ı n , "Niğde İl Millî Eğit im Müdür lüğünde Atatürk 
resmi ve bayrak olmadığı iddialarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7070 esas numaral ı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir . 

N iğde Vali l iğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) N iğde Millî Eğit im Müdürlüğünün 26.04.2005 tarih ve 958 sayılı yazı lar ına istinaden 

01.05.200S tarihinde, me rkez ve merkez ilçedeki okul müdürlükler i ile özlük ve norm modülü , 
O K S ve Ö S S anket formlarının doldurulması ile ilgili bi lgilendirme toplantısı yapıldığı , 

b) Söz konusu toplantının bir tören niteliğinde o lmayıp sadece bi lgi lendirme toplantısı 
o lmasından dolayı toplantıda İstiklal Marş ı 'n ın söylenmediği ve bunda herhangi bir kasıt 
o lmadığı , istiklal Marş ı 'n ın hangi durumlarda söyleneceği konusunda Millî Eğit im 
Müdür lüğünün bilgisinin olduğu ve bu konuda gerekli hassasiyetin her zaman gösteri ldiği . 

c) Millî Eğit im Müdür lüğünün deposu olarak kullanılan, yeni yapı lan henüz eği t im-
öğre t ime aç ı lmamış olan Elma Şekeri Anaokulunun bahçesinde olup ihtiyaca binaen toplantı 
salonu haline get ir i lmiş mekanın , oturum koltuklarının monte edildiği , ancak, sahne 
düzenlemes in in bahse konu tarihte henüz t amamlanmamış olduğu ve sahnedeki onar ım 
çalışmaları devam ettiği için Atatürk resmi ve Türk Bayrağının tozlanıp k i r lenmemesi için 
koruma altına alındığı, sahne düzenlemesi tamamlandıktan hemen sonra Atatürk resmi ve Türk 
Bayrağının yerler ine asıldığı, 

d) Türk Bayrağı , Atatürk ve istiklal Marşı gibi değerler konusunda Millî Eğitim 
Müdür lüğünün taviz vermesinin ve ihmalkar davranmasının söz konusu olamadığı 

anlaşılmıştır . 
Bilgi lerinize arz eder im. 

Dr. H ü s e y i n « K L İ K 
Mil l î E ğ i t i m B a k a n ı 
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326.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Ceylanpınar'da hayvancılıkla uğraşan 
göçer vatandaşların sorunlarına, 

- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, sahte bal ve gıda üretimi yapanlara, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7071, 7072) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Dr. Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak yanıt lanması hususunu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

22.07.2003 Salı günü dönemin Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Sami 
Güçlü, TBMM Genel Kurulunun 109 uncu birleşiminde"Ceylanpınar 
Tarım işletmeleri sınırları içerisinde, 25 yerleşim biriminde, hayvancılıkla 
iştigal eden, çevredeki ilçelerin nüfusuna kayıtlı "göçer" olarak 
adlandırılan vatandaşlarımız barınmaktadır. Bu vatandaşlarımız daha 
ziyade hayvancılıkla uğraşmakta, buradaki meralarda, anızlarda ve 
arazilerde bu faaliyetlerini sürdürmektedirler; ancak, buradaki tüm 
faaliyetlerini gerçekleştirdikleri alanlar, tarım işletmemize bağlı ve onlara 
ait olan arazilerdir. 2002 yılında yapılan bir tespite göre, 25 yerleşim 
yerinde yaşayan göçerlerin sayısı yaklaşık olarak 5 350 kadardır. Urfa'da 
gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantıda bu konu ele alınmış; Urfa 
Valimize, doğrudan doğruya bu göçerlerle ilgili tarım işletmemizin 
yöneticilerine ve bölgede faaliyet gösteren Tarım Reformu Bölge 
Müdürlüğünün yetkililerine, bu konunun incelenmesi ve bir çözüm 
önerisinin getiri lmesi konusunda talimat verilmiştir, i lerleyen zaman 
içerisinde, buradaki insanlarımızın iskân edilmesi ve hayatlarını daha iyi 
bir şekilde sürdürebilmesi için, bölgeden gelecek teklifi dikkatlerinize 
sunacağı m."diyerek bir konuşma yapmıştı. 

Ceylanpınar Tar ım İşletmesi kurulmadan önce de var olan bu göçerlerle, 
çiftlik görevlileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmakta ve 
birçok adli olay meydana gelmektedir. Son olarak Çiftlik mülkiyeti 
üzerinde kurulu olan Kınalı Köyünde benzer bir tartışma yaşanmış ve 
Köy halkından İsmail Demir, işletmenin özel güvenlik görevlilerince 
vurularak öldürülmüştür. Dolayısıyla, 

1 . Bu güne kadar Şanlıurfa Valiliğinden, Tarım İşletmesi yetkili lerinden ya 
da Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin herhangi bir 
çözüm önerisi gelmiş midir? Şayet gelmediyse Bakanlığınızın vermiş 
olduğu bu talimatın gereğini yerine getirmeyen yetkililer hakkında 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

2. Geçmişte Ceylanpınar TİGEM arazisinden Afganistan'dan gelen 
mültecilere kaçar dekar arazi verilmiştir? Afganistan'dan gelen 
mültecilere verilen arazi, hangi tarihte ve hangi yasalara dayanarak 
verilmiştir? Bu araziler kaç aileye verilmiştir? 

3. Arazi dağıtılan mültecilerin bir kısmının kendilerine verilen arazileri 
satarak ülkelerine döndükleri iddia edilmektedir. Bu iddialar doğrumudur? 
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IDÜRİİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonunun Tarım ve Köyişleri Bakanımız -.»tararından yazılı 
olarak cevaplandınlması hususunu saygılarımla arz ederim. «^j i r l ı ̂  s^-efh/v 

Atillâ BAŞOĞLIT N -
Adana Milletvekili 

Yurdumuzda uzun süredir gerek halk sağlığı gerek tüketici haklan ilkeleri ihlal edilmekle bir 
takım ürünlerin sahteleri piyasaya verilmektedir, özellikle alım gücü kısıtlı vatandaşlarımızı 
kandırmak suretiyle sahte ürünlerini pazarlayan bu hainler karşısında hükümetimiz gerekli 
tedbirleri almakta, operasyonlar düzenlemekte ve eylemleriyle gözdağı vermektedir. Nitekim 
"Bal Ürünleri" hususunda, bakanlığınızca düzenlenen operasyon, aldığımız aks-i sedalara 
göre, hükümetin halkın menfaatlerine sahip çıktığı inancım pekiştirmiştir. 

Hükümetin bal konusunda yürütülen bu operasyonu diğer ürünlerde devam ettireceği zaten 
bilinmektedir ancak öncelik verilmesi gereken "Nar Ekşisi" ve "Pekmez" olmak üzere 2 ürün 
bunduğu malumdur. Bu Ürünlerde namusuyla çalışan işletmelerin önemli şikayet ve sıkıntıları 
vardır. 

Ağaçlardan toplanan ekşi yahut tatlı nar, ortadan kesilip bir çekiçle tekneye dökülmekte ve 
kaynatmak suretiyle belirli bir kıvama ulaştırılmaktadır. Soğumasını takiben süzülen sıvı, 
bekletilmekte ve saf haliyle piyasaya sunulmaktadır. Oysa ki alınan bilgilere göre, hiç nar 
kullanmaksızm piyasaya sunulan nar ekşisi bulmak mümkündür. Iskartaya çıkmış olan 
incirlerin toplanılıp pekmeze çevrilmesi, bunun da ekşime yapması sonrasında glikoz, limon 
tuzu gibi katkılarla şişelenen sıvı, piyasaya nar ekşisi adı altında sunulabilmektedir. Bu 
nedenle ehil ellerde hazırlanıp 12 YTL'den piyasa verilen nar ekşisinin kısa zamanda bozulan 
ve ekşime yapan, sahtesi 6 YTL gibi bir fiyattan piyasaya sunulabilmektedir. 

Pekmez ise, kesilen üzümün kayadan yahut ağaçtan yapılan "saTda ayaklan çizmeleri 
işçilerce ezilmesi suretiyle suyunun alınmasıyla burun şerbeti ve mengeneyle posasının 
sıkılmasıyla ikinci suyu alınır ve bunlar ya 1. ve 2. kalite olarak, yahut karıştırılarak kaynatılır 
ve pekmezle mayalanır. Elde edilen sıvının kaba konması ve donması sonrasında pekmez elde 
edilir. Oysa ki bu mayalanma olmaksızın kaynamış şıraya glikoz katmak suretiyle pekmez 
kriterlerini karşılamayan bir "sıvı pekmez" üretilmektedir. Bunda ne katı pekmezdeki işçilik 
söz konusudur ne dayanıklılık mevzu bahistir, ne de sağlık beklentileri karşılanmaktadır. 

Bahse konu ürünlerin sahtelerinin bir başka üretilme yöntemi ise meyan köküne katkı 
maddeleri ilave edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. 

Bu ürünlerde devlet kontrolünün artırılması özellikle itibarlarına leke sürülen namuslu 
üreticilerin bal ürünlerinde olduğu gibi aklanmalarım, haksız rekabetin engellenmesini ve 
tüketici haklarının korunmasını temin edecektir. Bu kapsamda; 

1. Bal operasyonu sonucunda bakanlığımız, şirketlerin ismini açıklamıştır. Ancak 
bununla birlikte şahıs isimlerinin de kamuoyuna açıklanması, böylelikle kişilerin yeni 
şirketler kurarak fiillerini tekrarının önüne geçilmesi ve sahtekar ruhları temsil eden 
aile isimlerinin ifşa edilmesi düşünülmekte midir? 

2. Besin operasyonlarınızda yukanda bahse konu edilen iki ürün nar ekşisi ve pekmezde 
gerekli kriterleri karşılamayan yahut sahtelerini pazarlayanlar hakkında gerekli 
önceliği verecek misiniz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

).07-211 ARSAYI :B.12.0.APK.0.07-211' ^ 
KONU; Yazılı Soru Önergeleri 1 8 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat MELİK'e ait 7/70J71_esas 
nolu ve Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'na ait 7/7072 esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 7/7071 
2- Görüş 7/7072 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : M. Vedat MELİK 

ŞANLIURFA Milletvekili 
Önerge No : 7/7071 

22.07.2003 Sah günü dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ, TBMM 
Genel Kurulunun 109 uncu bileşiminde "Ceylanpınar Tarım işletmeleri sınırları içerisinde, 
25 yerleşim biriminde, hayvancılıkla iştigal eden, çevredeki ilçelerin nüfusuna kayıtlı 
"göçer" olarak adlandırılan vatandaşlarımız barınmaktadır. Bu vatandaşlarımız daha ziyade 
hayvancılıkla uğraşmakta, buradaki meralarda, anızlarda ve arazilerde bu faaliyetlerini 
sürdürmektedirler; ancak, buradaki tüm faaliyetlerini gerçekleştirdikleri alanlar, tarım 
işletmemize bağlı ve onlara ait olan arazilerdir. 2002 yılında yapılan bir tespite göre, 25 
yerleşim yerinde yaşayan göçerlerin sayısı yaklaşık olarak 5.350 kadardır. Urfa'da 
gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantıda bu konu ele alınmış; Urfa Valiliğimize, doğrudan 
doğruya bu göçerlerle ilgili tarım işletmemizin yöneticilerine ve bölgede faaliyet gösteren 
Tarım Reformu bölge Müdürlüğünün yetkililerine, bu konunun incelenmesi ve bir çözüm 
önerisinin getirilmesi konusunda talimat verilmiştir. İlerleyen zaman içerisinde, buradaki 
insanlarımızın iskan edilmesi ve hayatlarını daha iyi bir şekilde sürdürülebilmesi için, 
bölgeden gelecek teklifi dikkatlerinize sunacağım." Diyerek bir konuşma yapmıştı. 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi kurulmadan önce de var olan bu göçerlerle, çiftlik görevlileri 
arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmakta ve bir çok adli olay meydana gelmektedir. 
Son olarak çiftlik mülkiyeti üzerinde kurulu olan Kınalı Köyünde benzer bir tartışma 
yaşanmış ve Köy halkından ismail DEMİR, işletmenin özel güvenlik görevlilerince 
vurularak öldürülmüştür. Dolayısıyla; 

SORU 1) Bu güne kadar Şanlıurfa valiliğinden, Tarım İşletmesi yetkililerinden ya da 
Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin herhangi bir çözüm önerisi gelmiş 
midir? Şayet gelmediyse Bakanlığınızın vermiş olduğu bu talimatın gereğini yerine 
getirmeyen yetkililer hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

CEVAP 1) Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TÎGEM) 
bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi, Şanlıurfa ve Mardin İl sınırları içerisinde, Türkiye-
Suriye devlet sınırı boyunca yer alan ve arazisinin tamamı 1 inci derece stratejik bölge 
kapsamında bulunan bir işletmedir. Ceylanpınar İşletmesinin arazileri üzerinde 25 ayrı 
bölgede "göçer" olarak yaşayan ve son durumları itibariyle yaklaşık 470 aile ve 4000 
kişilik nüfusa sahip olan bu grupların iskanı konusu, devletimizin çeşitli kuruluşları ve 
Bakanlıklarımız düzeyinde ele alınmış ve bugüne kadar net bir çözüm bulunamamıştır. 

Son olarak sorunu yerinde görmek amacıyla 2002 yılı TBMM KİT Üst Komisyon 
toplantısında alınan Karar gereği, 2003 yılı KİT Alt Komisyon Toplantısı 9 
Milletvekilimizin katılımı ile 19.04.2005 tarihinde Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 
yapılmış ve göçer yerleşim alanları yerinde incelenmiştir. Göçer yerlerinde yapılan 
incelemeler neticesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nca alınan kararda; 
"GÖÇERLERİN" bir başka bölgede iskan edilmesine yönelik yasal bir düzenleme 
yapılması ve bu düzenlemenin Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 
konuyla ilgili uzmanlarından oluşacak bir çalışma grubuna yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Bu amaçla; ilgili Bakanlıklar ve Kuruldan müteşekkil komisyon, çalışmalarına başlamış, 
hazırlanacak Kanun Taslağı ile göçerlerin iskanının çözümüne ilişkin görüşmeler devam 
etmektedir. Oluşturulan Komisyon ikinci toplantısını 29.06.2005 günü itibariyle 
TBMM* inde yapmıştır. 

SORU 2) Geçmişte Ceylanpınar TİGEM arazisinden Afganistan'dan gelen mültecilere 
kaçar dekar arazi verilmiştir? Afganistan'dan gelen mültecilere verilen arazi, hangi tarihte 
ve hangi yasalara dayanarak verilmiştir? Bu araziler kaç aileye verilmiştir? 

CEVAP 2) Afganistan'dan gelen mülteciler, 19 Mart 1982 tarih ve 17638 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Mültecilerin 
Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair 2641 sayılı Kanun" gereği iskan edilmişlerdir. Söz 
konusu Kanun kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde gerekli prosedür tamamlanmış 
ve TlGEM-Ceylanpınar İşletmesi arazisinden 8.416 dekarlık arazi toplam 181 Afganlı 
ailenin iskanı amacıyla Hazineye devredilmiştir. 

SORU 3) Arazi dağıtılan mültecilerin bir kısmının kendilerine verilen arazileri satarak 
ülkelerine döndükleri iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

CEVAP 3) 2510 sayılı Iskan Kanununun 30 uncu maddesi ile, iskan yoluyla verilen 
gayrimenkullerin 10 yıl süreyle satılmaması esası getirilmiştir. 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 
ö n e r g e S a h i b i : At i l la B A Ş O Ğ L U 

A D A N A Mil le tveki l i 
ö n e r g e N o : 7 /7072 

Y u r d u m u z d a u z u n su red i r g e r e k h a l k sağl ığ ı g e r e k tüke t i c i hak l a r ı i lke le r i ih la l e d i l m e k l e 
b i r t a k ı m ü r ü n l e r i n sah te le r i p i y a s a y a ve r i lmek ted i r , ö z e l l i k l e a l ım g ü c ü kısı t l ı 
v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı k a n d ı r m a k su re t iy le sah te ü rün le r in i p a z a r l a y a n b u h a i n l e r k a r ş ı s ı n d a 
h ü k ü m e t i m i z ge rek l i t edbi r le r i a l m a k t a , o p e r a s y o n l a r d ü z e n l e n m e k t e v e e y l e m l e r i y l e 
g ö z d a ğ ı v e r m e k t e d i r . N i t e k i m " B a l Ü r ü n l e r i " h u s u s u n d a , b a k a n l ı ğ ı n ı z c a d ü z e n l e n e n 
o p e r a s y o n , a l d ı ğ ı m ı z aks- i s e d a l a r a g ö r e , h ü k ü m e t i n ha lk ın m e n f a a t l e r i n e s a h i p ç ık t ığ ı 
i nanc ın ı p e k i ş t i r m i ş t i r . 

H ü k ü m e t i n ba l k o n u s u n d a y ü r ü t ü l e n bu o p e r a s y o n u d i ğ e r ü r ü n l e r d e d e v a m e t t i r eceğ i za t en 
b i l i n m e k t e d i r a n c a k ö n c e l i k ve r i lmes i g e r e k e n " N a r E k ş i s i " v e " P e k m e z " o l m a k ü z e r e 2 
ü r ü n b u l u n d u ğ u m a l u m d u r . B u ü r ü n l e r d e n a m u s u y l a ça l ı ş an i ş l e t m e l e r i n ö n e m l i ş i kaye t v e 
s ık ın t ı l a r ı va rd ı r . 

A ğ a ç l a r d a n t o p l a n a n ekş i y a h u t tat l ı na r , o r t a d a n kes i l ip b i r ç ek i ç l e t e k n e y e d ö k ü l m e k t e v e 
k a y n a t m a k su re t i y l e bel i r l i b i r k ı v a m a u laş t ı r ı lmak tad ı r . S o ğ u m a s ı n ı t a k i b e n s ü z ü l e n s ıv ı , 
b e k l e t i l m e k t e v e s a f h a l i y l e p i y a s a y a s u n u l m a k t a d ı r . O y s a ki a l ı n a n b i lg i l e r e g ö r e , h i ç n a r 
k u l l a n m a k s ı z m p i y a s a y a s u n u l a n nar ekş is i b u l m a k m ü m k ü n d ü r . I s k a r t a y a ç ı k m ı ş o l a n 
inc i r le r in t op l an ı l ı p p e k m e z e çev r i lmes i , b u n u n d a e k ş i m e y a p m a s ı s o n r a s ı n d a g l ikoz , 
l i m o n , t u z g ib i ka tk ı l a r l a ş i ş e l enen s ıv ı , p i y a s a y a na r ekş i s i adı a l t ı n d a s u n u l a b i l m e k t e d i r . 
B u n e d e n l e eh i l e l l e r d e h a z ı r l a n ı p 12 Y T L d e n p i y a s a y a ve r i l en n a r e k ş i s i n i n k ı s a z a m a n d a 
b o z u l a n v e e k ş i m e y a p a n , sah tes i 6 Y T L gibi bir f iyat tan p i y a s a y a s u n u l a b i l m e k t e d i r . 

P e k m e z i s e , k e s i l e n ü z ü m ü n k a y a d a n y a h u t a ğ a ç t a n y a p ı l a n " s a l " d a ayak la r ı ç i zme le r i 
i şç i l e rce e z i l m e s i su re t iy le s u y u n u n a l ı n m a s ı y l a b u r u n şerbe t i v e m e n g e n e y l e p o s a s ı n ı n 
s ı k ı l m a s ı y l a ik inc i s u y u a l ın ı r v e b u n l a r 1. v e 2 . ka l i t e o l a rak , y a h u t ka r ı ş t ı r ı l a r ak kayna t ı l ı r 
ve p e k m e z l e m a y a l a n ı r . E l d e e d i l e n s ıv ın ın k a b a k o n m a s ı ve d o n m a s ı s o n r a s ı n d a p e k m e z 
e lde edi l i r . O y s a ki b u m a y a l a n m a o l m a k s ı z ı n k a y n a m ı ş ş ı r a y a g l i k o z k a t m a k su re t iy le 
p e k m e z kr i t e r l e r in i k a r ş ı l a m a y a n b i r "s ıv ı p e k m e z " ü r e t i l m e k t e d i r . B u n d a n e ka t ı 
p e k m e z d e k i i şç i l ik s ö z k o n u s u d u r ne dayan ık l ı l ı k m e v z u bah i s t i r , n e d e sağ l ık bek len t i l e r i 
k a r ş ı l a n m a k t a d ı r . 

B a h s e k o n u ü r ü n l e r i n sah te l e r in in b i r b a ş k a ü re t i lme y ö n t e m i i se m e y a n k ö k ü n e ka tk ı 
m a d d e l e r i i l ave e d i l m e s i su re t iy le g e r ç e k l e ş m e k t e d i r . 

B u ü r ü n l e r d e d e v l e t k o n t r o l ü n ü n a r t ı r ı lmas ı öze l l ik l e i t iba r l a r ına l e k e s ü r ü l e n n a m u s l u 
ü re t i c i l e r in ba l ü r ü n l e r i n d e o l d u ğ u g ib i a k l a n m a l a r ı n ı , h a k s ı z r e k a b e t i n e n g e l l e n m e s i n i v e 
tüke t ic i h a k l a r ı n ı n k o r u n m a s ı n ı t e m i n edecek t i r . B u k a p s a m d a ; 

S O R U 1) Ba l o p e r a s y o n u s o n u c u n d a b a k a n l ı ğ ı m ı z , ş i rke t le r in i smin i aç ık l amış t ı r . A n c a k 
b u n u n l a b i r l i k t e ş ah ı s i s imle r in in d e k a m u o y u n a a ç ı k l a n m a s ı , b ö y l e l i k l e k i ş i l e r in yen i 
ş i rke t l e r k u r a r a k f i i l ler ini t ek ra r ın ın ö n ü n e g e ç i l m e s i v e s a h t e k a r ruh la r ı t e m s i l e d e n a i l e 
i s i m l e r i n i n ifşa e d i l m e s i d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

C E V A P 1) S o n y ı l l a r d a ih raca t ımız ı o l u m s u z y ö n d e e t k i l e y e n v e e k o n o m i k k a y ı p l a r a 

n e d e n o l a n ar ı ü r ü n l e r i n d e n öze l l ik l e b a l d a takl i t v e t ağş i ş in ö n l e n m e s i a m a c ı y l a 
B a k a n l ı ğ ı m ı z İl M ü d ü r l ü k l e r i t a ra f ından ş ü p h e ve ş ikaye t l e r ü z e r i n e y a p ı l a n d e n e t i m l e r 
d ı ş ı n d a p e t e k , bal m u m u ve ba l ü re ten i ş l e tme le r i le sa t ı ş v e t o p l u t ü k e t i m e s u n a n iş 
ye t l e ı i ndek i d e n e t i m l e r a r t ı r ı lmış t ı r . B u ç e r ç e v e d e 2 0 0 5 y ı l ında ba l ü r e t e n s a t an v e t o p l u 
t ü k e t i m e s u n a n i şye r l e r in in d e n e t i m ve kon t ro l l e r i s o n u n d a T ü r k G ı d a K o d e k s i n e g ö r e 
u y g u n ü r e t i m y a p m a y a n i şye r le r in in i s imler i B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n w e b s i t e s inde y a y ı n l a n m ı ş t ı r . 

t ş y e r l e r i n d e n a l ı n a n ba l n u m u n e l e r i C 1 3 v e C 1 4 y ö n ü n d e n ana l i z l e r i s o n u n d a o l u m s u z l u k 
tesp i t e d i l e n şah ı s l a r ın i s imle r in in a ç ı k l a n m a s ı ye r ine , h a l k ı m ı z ı n m a r k a b o y u t u n d a 
t ü k e t i m d e b u l u n m a s ı g ö z ö n ü n e a l ı na r ak f i rma adı a ç ı k l a n m a k t a d ı r . 

S O R U 2 ) B e s i n o p e r a s y o n l a r ı n ı z d a y u k a r ı d a b a h s e k o n u ed i l en iki ü r ü n na r ekş is i v e 
p e k m e z d e ge rek l i k r i t e r le r i k a r ş ı l a m a y a n y a h u t sah te le r in i p a z a r l a y a n l a r h a k k ı n d a gerekl i 
önce l iğ i v e r e c e k m i s i n i z ? 

C E V A P 2) 0 5 . 0 6 . 2 0 0 4 ta r ih v e 2 5 4 8 3 sayı l ı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e 
g i ren " G ı d a l a r ı n Ü r e t i m 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 D a 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 D e ğ i ş t i r i l e r e k K a b u l ü H a k k ı n d a k i 5 1 7 9 say ı l ı K a n u n " i l e ; g ı d a 
m a d d e s i ü r e t en , ü r e t i p ve sa tan , s a d e c e sa t ış y a p a n i şyer le r i i le t o p l u t ü k e t i m ye r l e r in in 
d e n e t i m l e r i B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n ye tk i s i nde b u l u n m a k t a d ı r . Y a s a g e r e ğ i n c e t ü m g ı d a v e g ı d a i le 
t e m a s t a b u l u n a n m a d d e v e m a l z e m e l e r i n kon t ro l v e d e n e t i m l e r i i le b i r l ik te n a r ekş i s i v e 
p e k m e z ü r e t e n , s a t an ve t o p l u t ü k e t i m e s u n a n iş y e r l e r i n i n d e kon t ro l v e d e n e t i m i 
s ü r d ü r ü l m e k t e d i r . 
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327.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'in, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7073) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BÂ$KANLlGFNA 

Aşağıda yer alan konunun Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Mehmet Mehdi Eker 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Ülkemizde 10.6 milyon ton süt üretilmektedir. Hedeflenen rakam 25 milyon tondur. 
Ancak bu rakamı gerçekleştirecek olan süt üreticilerine yönelik doğru politikaların 
uygulanmaması, Üreticilerin şikayetlerine kalıcı çözümlerin getirilmemesi sorunlarının çığ 
gibi büyümesine neden olmaktadır. Yem fiyatları hızla artarken süt fiyatları aynı hızla 
düşmektedir.Yılm belirli aylanndaki süt üretimi artışma karşılık fiyatlardaki düşüşler, kar elde 
edemeyen üreticilerin masraflarım dahi karşılayamamalarma neden olmuştur. 

1- Bahar aylarında artan süt üretimi fiyatların düşürülmesi için bir neden midir? Fiyat 
düşüklüğü üretimin artmasına bağlıysa neden 'süt verimlerinin arttırılması projesi' 
uygulanmakta ve süt üretimini arttırmaya yönelik hedefler konmaktadır? Fiyat istikrarının 
korunması ve süt üreticilerinin mağdur olmaması için alacağınız önlemler nelerdir? 

2- AB'ne giriş sürecinde yapılan antlaşmayla; her yıl 2 bin ton süt ürünü,4 bin ton süt tozu 
ithal etme zorunluluğu var mıdır?Üreticinin bu uygulamanın sonuçlarından doğacak 
zararları nasıl karşılanacaktır? 

3- Gıda sektöründe tercih edilen,ithal edilerek kullanımı desteklenen, vergi indirimi 
uygulanan süt tozu, üreticinin önündeki en büyük engellerden biri değil midir? Süte talebi 
azaltan dolayısıyla fıyatmı olumsuz etkileyen süt tozu kullanımıyla ilgili alacağınız 
tedbirler neler olacaktır? 

4- AB standartlarım yakalamak konusunda her türlü fedakarlığı yapan Hükümet, AB 
ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarının yani çiftçinin eline geçen fiyatların ülkemizde belirlenen 
fiyatlardan yüksek olduğunun farkında mıdır? AB ülkeleriyle aramızdaki fiyat 
uçurumunu gidermek için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 

5- AB'den gelen heyetlerin fabrikaları ve ahırları teftiş etme uygulamasına devam edilecek 
midir? Üreticilere yönelik; üretim yerlerinde koşullarının iyileştirilmesi.sütün hijyenik 
şartlarda üretimi, sağlıklı olarak saklanması,işlenmesi konusunda destek ve eğitim 
çalışmalarınız var mıdır? 

6- Süt tüketildiniz kişi başı 30 kilogramdır. Gelişmiş ülkelerde bu rakam ortalama 100 
kilograma ulaşmıştır. Süt tüketimini desteklemek amacıyla nâ^lam'ğmız kampanya ve 
etkinlikleriniz nelerdir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-21l-
Konu : Yazılı Soru önergesi 

O: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.AOl.O.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazı. 

İlgi yazımz ekinde gönderilen, Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/7073 ve Niğde 
Milletvekili Orhan ERASLAN'a ait 7/2074 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakam Vekili 

EKLER : 
1- Görüş 7/7073 
2- Görüş 7/7074 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : AliARSLAN 

Muğla Milletvekili 
Esas No : 7/7073 

Ülkemizde 10.6 milyon ton süt üretilmektedir. Hedeflenen rakam 25 milyon tondur. Ancak bu 
rakamı gerçekleştirecek olan süt üreticilerine yönelik doğru politikaların uygulanmaması, 
üreticilerin şikayetlerine kalıcı çözümlerin getirilmemesi sorunların çığ gibi büyümesine 
neden olmaktadır. Yem fiyatları hızla artarken süt fiyatları aym hızla düşmektedir. Yılın 
belirli aylanndaki süt üretimi artışına karşılık fiyatlardaki düşüşler, kar elde edemeyen 
üreticilerin masraflarını dahi karşılayamamalarına neden olmuştur. 
SORU 1) Bahar aylarında artan süt üretimi fiyatların düşürülmesi için bir neden midir? Fiyat 
düşüklüğü üretimin artmasına bağlıysa neden "süt verimlerinin arttırılması projesi" 
uygulanmakta ve süt üretimini artırmaya yönelik hedefler konmaktadır? Fiyat istikrarının 
korunması ve süt üreticilerinin mağdur olmaması için alacağınız önlemler nelerdir? 
CEVAP 1) Süt fiyatındaki istikrarsızlığın sebepleri arasında; ülkemizdeki hayvanların 
doğumlarının çoğunlukla aynı dönemlere rastlamasından dolayı ilkbahar-yaz ile sonbahar-kış 
mevsimleri arasında büyük bir süt üretim farklılığının oluşması, süt işleme tesislerine aktarılan 
hijyenik süt miktarının yetersizliği ve yem maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenler 
gösterilebilir. 

Bakanlığımız, süt üreticilerinin mağduriyetinin önlenmesi için sektörün temsilcilerini 
bir araya getirerek kısa orta ve uzun vade de yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri 
belirlemiştir. Bu kapsamda; 
Kısa vadede: 
Okul sütü projesinin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulması, 
Hijyenik şartlarda süt üretimi ve tüketimin artırılması için reklam kampanyalarının 
düzenlenmesi, 
Doğumların aynı döneme rast gelmemesi için suni tohumlama planlaması yapılması, 
Orta ve Uzun vadede : 
Teşvik sisteminin, süt üretim artışına ve azalışına göre değiştirilmesi, 
Piyasa düzenlemeleri için tedbirler alınması, 
Üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi. 
Sektöre yönelik fınans imkanlarının AB ülkelerindeki çeşitlenmeye benzer olarak 
yapılandırılması kararlaştırılmıştır, 

Diğer taraftan, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmalar 
yanında, verimliliğin ve üretimin artırılmasına ve üretici gelirlerinin istikrara 
kavuşmasına yönelik olarak, Bakanlığımızca 24 Şubat 2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2005-2010 yılları arasında 6 yıl süre ile 
uygulamada olacak, 2005/8503 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki" Bakanlar 
Kurulu Karan yayımlanmıştır. 

SORU 2) AB'ne giriş sürecinde yapılan antlaşmayla; her yıl iki bin ton süt ürünü, dört bin ton 
süt tozu ithal etme zorunluluğu var mıdır? Üreticinin bu uygulamanın sonuçlarından doğacak 
zararlan nasıl karşılanacaktır? 
SORU 3) Gıda sektöründe tercih edilen; ithal edilerek kullanımı desteklenen, vergi indirimi 
uygulanan süt tozu, üreticinin önündeki en büyük engellerden biri değil midir? Süte talebi 
azaltan dolayısıyla fiyatını olumsuz etkileyen süt tozu kullanımıyla ilgili alacağınız tedbirler 
neler olacaktır? 
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SORU 4) AB standartlarım yakalama konusunda her türlü fedakarlığı yapan Hükümet, XB 
ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarının yani çiftçinin eline geçen fiyatların ülkemizde belirlenen 
fiyatlardan yüksek olduğunun farkında mıdır? AB ülkeleriyle aramızdaki fiyat uçurumunu 
gidermek için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 
CEVAP 2-3-4) DTÖ Anlaşmaları kapsamında ithalatı kısıtlayıcı herhangi bir politika 
yürütülememektedir. Serbest piyasa koşullarında; üreticinin süttozu yerine süt kullanımına 
yönlendirilmesi şeklinde bir uygulama bulunmamakta ancak süt tüketiminin artırılması 
amacıyla Bakanlığımızca çeşitli kampanyalar yürütülmektedir. 

Türkiye'deki süt ve yem fiyatları serbest piyasa şartlarına göre belirlenmekte olup, 
devletin bu fiyatlara müdahalesi söz konusu olmamaktadır. Fiyat istikrarının korunması ve 
üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için 16.03.2005 ve 23.03.2005 tarihlerinde süt 
üreticileri ve sanayicilerin katılımı ile süt konsey toplantısı yapılarak kısa ve uzun vadede 
çözümler tespit edilmiştir. 

SORU 5) AB'den gelen heyetlerin fabrikaları ve ahırları teftiş etme uygulamasına devam 
edilecek midir? Üreticilere yönelik; üretim yerlerinde koşullarının iyileştirilmesi, sütün 
hijyenik şartlarda üretimi, sağlıklı olarak saklanması, işlenmesi konusunda destek ve eğitim 
çalışmalarınız var mıdır? 
CEVAP 5) Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde hayvansal üretim 
yapan işletmelerimizin Avrupa normlarında kaliteli ve hijyenik üretim yapmalarını sağlamak 
amacına yönelik olarak ilgili ülkelerden çeşitli kalite kontrol kuruluşları gelmektedir. 

Ayrıca, üreticilere yönelik olarak sütün hijyenik şartlarda üretimi, sağlıklı olarak 
saklanması ve işlenmesine yönelik olarak; 

Bakanlığımızca 2005-2010 yıllan arasında 6 yıl süre ile uygulamada olacak, 
2005/8503 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki" karan kapsamında; sütte belirli 
kalite ve hijyen kriterlerine uygun üretim yapmak için kendi öz kaynakları ile işletmesine sabit 
süt sağun ünitesi ve soğutma tankı koyarak sanayiye aktanlacak sütte belirli kalite ve hijyen 
kriterlerine uygun üretim yapacak üreticilere yatınm miktarının % 40'ı destek olarak 
ödenmeye başlanmıştır. 

SORU 6) Süt tüketimimiz kişi başı 30 kilogramdır. Gelişmiş ülkelerde bu rakam ortalama 
100 kilograma ulaşmıştır. Süt tüketimini desteklemek amacıyla hazırladığınız kampanya ve 
etkinlikleriniz nelerdir? 
CEVAP 6) Süt tüketimini artırmak amacıyla 21 Mayıs "Dünya Süt Günü" dolayısıyla bu 
haftada İl Müdürlüklerimizce süt konusunda seminerler, yanşmalar, sütün önemini anlatan 
eğitimler düzenlenmiş ve yerel radyo ve televizyon kanallannda yayınlanması sağlanmıştır. 
Bunun yanında bu yıl 21 Mayıs haftasında TBMM' inde Dünya Süt Günü kutlanmıştır. 
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328. ~ Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, süt üreticilerinin sorunlarına ve alınacak önlemlere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7074) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

İlimizde son zamanlarda süt fiyatlarında inanılmaz derecede düşüşler 
meydana gelmiştir, önceleri litresi 425 bin TL olan süt, 370 bin TL'ye; daha 
sonra da 340-320 bin TL'ye kadar inmiştir. Ortalama bir düvenin 3 milyar TL. 
olduğu ve bir kilo yemin 500 bin TL. olduğu nazara alındığında süt fiyatları aşırı 
derecede düşüktür. 

SORU 1: Süt fiyatlarının bu düzeyde gitmesi halinde süt hayvancılığının 
yok olacağı, süt ineklerinin kesime gideceği düşünülmekte midir? Süt 
hayvancılığının yok olmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır? 

SORU 2: Süt fiyatlarının 425 bin TL'den 370 bin TL'ye indiğinde, peynir 
fiyatlarında da nispi bir indirim olmuştu. Şimdi süt fiyatları 370 bin TL'den 320 
bin TL'ye kadar indiği halde, peynir fiyatlarında bir. düşüş olmadığı biliniyor 
mu? Peynir fiyatlarında indirim olmadığı halde, süt fiyatlarının aşın düşüş 
nedeni nedir? Bu düşüşe bakanlığınızca müdahale edilmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211-
Konu : Yazılı Soru önergesi 

lw* 20 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/7073 ve Niğde 
Milletvekili Orhan ERASLAN'a ait 7/7.074^ esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇVBUKÇU 
Devlet Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 

EKLER : 
1-Görüş 7/7073 
2- Görüş 7/7074 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Orhan ERASLAN 

Niğde Milletvekili 
Esas No : 7/7074 

İlimizde son zamanlarda süt fiyatlarında inanılmaz derecede düşüşler meydana gelmiştir. 
Önceleri litresi 425 bin TL olan süt, 370 bin TL'ye, daha sonra da 340-320 bin TL'ye kadar 
inmiştir. Ortalama bir düvenin 3 milyar TL olduğu ve bir kilo yemin 500 bin TL olduğu 
nazara alındığında süt fiyatları aşırı derecede düşüktür. 
SORU 1) süt fiyatlarının bu düzeyde gitmesi halinde süt hayvancılığının yok olacağı, süt 
ineklerinin kesime gideceği düşünülmekte midir? Süt hayvancılığının yok olmaması için ne 
gibi önlemler alınmaktadır? 
SORU 2) Süt fiyatlarının 425 bin TL'den 370 bin TL'ye indiğinde, peynir fiyatlarında da 
nispi bir indirim olmuştu. Şimdi süt fiyatları 370 bin TL'den 320 bin TL'ye kadar indiği 
halde, peynir fiyatlarında bir düşüş olmadığı biliniyor mu? Peynir fiyatlarında indirim 
olmadığı halde, süt fiyatlannm aşın düşüş nedeni nedir? Bu düşüşe Bakanlığınızca müdahale 
edilmesi düşünülmekte midir? 
CEVAP 1-2) Süt fiyatındaki istikrarsızlığın sebepleri arasında; ülkemizdeki hayvanlann 
doğumlannın çoğunlukla aynı dönemlere rastlamasından dolayı ilkbahar-yaz ile sonbahar-kış 
mevsimleri arasında büyük bir süt üretim farklılığının oluşması, süt işleme tesislerine 
aktarılan hijyenik süt miktannın yetersizliği ve yem maliyetlerinin yüksek olması gibi 
nedenler gösterilebilir. 

Bakanlığımız, süt üreticilerinin mağduriyetinin önlenmesi için sektörün temsilcilerini 
bir araya getirerek kısa orta ve uzun vade de yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri 
belirlemiştir. Bu kapsamda; 
Kısa vadede: 
Okul sütü projesinin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulması, 
Hijyenik şartlarda süt üretimi ve tüketimin artırılması için reklam 
kampanyalarının düzenlenmesi, 
Doğumların aynı döneme rast gelmemesi için suni tohumlama planlaması yapılması, 
Orta ve Uzun vadede : 
Teşvik sisteminin, süt üretim artışına ve azalışına göre değiştirilmesi, 
Piyasa düzenlemeleri için tedbirler alınması, 
Üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi. 
Sektöre yönelik finans imkanlannın AB ülkelerindeki çeşitlenmeye benzer olarak 
yapılandınlması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmalar yanında, 
verimliliğin ve üretimin artınlmasına ve üretici gelirlerinin istikrara kavuşmasına yönelik 
olarak, Bakanlığımızca 24 Şubat 2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğü giren ve 2005-2010 yıllan arasında 6 yıl süre ile uygulamada olacak, 2005/8503 
sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki" Bakanlar Kurulu Karan yayımlanmıştır. 

Türkiye'deki süt ve süt ürünlerinin fiyatlan serbest piyasa şartlarına göre 
belirlenmekte olup, devletin bu fiyatlara müdahalesi söz konusu olmamaktadır. 
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329. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yem fiyatlarına ve hayvancılık sektörünün 
desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
EKER'in cevabı (7/7075) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. O 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

İlimizde yem için kullanılan arpa fiyatı 250 bin TL.' ye düştüğü halde, 
yem fiyatları halen 500 bin TL. civanndadır. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz 
çok zor durumdadır. 

SORU l:Yem fiyatlarında düşüşün olmayış nedenleri nelerdir? 
Bakanlığınızca müdahale edilmesi düşünülmekte midir? 

SORU 2 : Süt fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak et fiyatları; kuzuda 10 
milyon TL'den 7.750 bin TL'ye, sığırda ise erkek daha 7 milyon TL'ye, dişi 
sığır 5200 bin TL'ye kadar düşmüştür. Türkiye hayvancılığı alarm vermektedir. 
Tüketiciye de yansımayan bu düşüşün nedenleri nelerdir? Hayvancılığm ve 
hayvan üreticilerinin korunması için ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? 
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T.C. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R t B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . A P K . 0 . 0 7 - 2 1 1 - C,-S7,"V 29 TEMMUZ 2005 
Konu Yazılı Soru önerges i 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L Î S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 27 .06 .2005 tarih v e A.O1.O.GIMS.O.10.OO.O2-12267 sayılı yazı. 

i lgi yazınız ekinde alınan N i ğ d e Milletvekil i Orhan E R A S L A N ' a ait 7/707S esas nolu 
yazıl ı soru önerges ine il işkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgi lerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş ( 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Orhan ERASLAN 

Niğde Milletvekili 
Esas No : 7/7075 

İlimizde yem için kullanılan arpa fiyatı 250 bin TL'ye düştüğü halde, yem fiyatları halen 500 bin TL 
civarındadır. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz çok zor durumdadır. 

SORU 1) Yem fiyatlarında düşüşün olmayış nedenleri nelerdir? Bakanlığınızca müdahale edilmesi 
düşünülmekte midir? 

CEVAP—1) Ülkemizde yem fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmakta ve bu noktada Bakanlığımızın 
herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Ancak 03/09/2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla bazı 
yemler ve yem hammaddelerinin KDV oranları %18'den %8'e düşürülmüştür. 

S O R U - 2 ) Süt fiyatlanndaki düşüşe paralel olarak et fiyatları, kuzuda 10 milyon TL'den 7.750 bin 
TL'ye, sığırda ise erkek dana 7 milyon TL'ye, dişi sığır 5.200 bin TL'ye kadar düşmüştür. Türkiye 
hayvancılığı alarm vermektedir. Tüketiciye de yansımayan bu düşüşün nedenleri nelerdir? 
Hayvancılığın ve hayvan üreticilerinin korunması için ne gibi önlemler alması düşünülmektedir? 

CEVAP—2) Sektörel sorunların çözümüne yönelik yapılan teknik çalışmaların yanında, verimliliğin ve 
üretimin artırılması ve üretici gelirlerinin istikrara kavuşması amacıyla, Bakanlığımızın teklifi üzerine 
24 Şubat 2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazcte'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2005-2010 
yıllan arasında 6 yıl süre ile uygulanacak olan, 2005/8503 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi 
Hakkındaki" Bakanlar Kurulu Karan hayvancılığın korunması için gerekli önlemleri ihtiva etmektedir. 

Bu destekleme kapsamında; et ve süt üreticilerimize, Yem Bitkileri Desteği, Gebe Düve Desteği, 
Buzağı Desteği, Suni Tohumlama Hizmet Desteği, Süt Teşviki, Süt Hijyeni Kalitesinin Artınlması 
Desteği ve Et Teşviği Desteği yer almaktadır. Ayrıca, tanmsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin, 
kalitenin artınlması ve üreticilerin finansman ihtiyaçlannm uygun koşullarda karşılanması amacı ile 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tanm Kredi Kooperatiflerince tanmsal üretime yönelik düşük faizli yatınm 
ve işletme kredisi verilmektedir. Hayvancılıkla ilgili olarak verilen kredilerin yasal cari faizlerine; 
Organik hayvansal üretim ve Damızlık Süt Sığırcılığında %60, Büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde (sığır, manda, koyun, keçi) %40, su ürünleri yetiştiriciliğinde ise %30 sübvansiyon 
uygulanmaktadır. 
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330.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde tündeki süt üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7076) 

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 

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

S a y g ı l a r ı m l a . 

O r h a n E R A S L A N 
N i ğ d e M i l l e t v e k i l i 

N i ğ d e i l inde S ü t B i r l iğ i k u r u l m u ş o l m a s ı n a r a ğ m e n , b i r l i k l e rce t o p l a m a v e 
s o ğ u t m a m e r k e z l e r i b u l u n m a m a k t a d ı r . T o p l a m a v e s o ğ u t m a m e r k e z l e r i h a l e n 
m a n d ı r a l a r c a k u r u l m a k t a d ı r . 

S O R U 1: B i r l i k l e r c e t o p l a m a v e s o ğ u t m a m e r k e z l e r i n i n k u r u l a b i l m e s i iç in 
n e g ib i des tek lerver i lmes i d ü ş ü n ü l m e k t e d i r ? N e gib i p ro j e l e r h a z ı r l a n m a k t a d ı r ? 

S O R U 2 : S ü t b i r l i ğ ine ü y e o l a n çif tç i lere 2 0 0 5 yı l ı i t iba r iy le h i ç d e s t e k 
v e r i l m e m i ş t i r . D e s t e k l e m e p r imle r i n e z a m a n ö d e n e c e k t i r ? D e s t e k l e m e 
p r i m l e r i n i n iki a y d a b i r ö d e n m e s i d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

S O R U 3 : İ l i m i z d e r a s tge l e k i ş i l e rce sü t a l ımı y a p ı l d ı ğ ı n d a n , ü r e t i c i l e r i m i z 
d o l a n d ı r ı l m a k t a d ı r . P e k ç o k ü re t i c imiz in iki b u ç u k a y l ı k s ü t pa r a s ı d o l a n d ı l m ı ş 
b u l u n m a k t a d ı r . S ü t a l ı m ı n ı n , ü re t ic iy i d e za ra ra u ğ r a t m a y a c a k ş e k i l d e be l l i b i r 
d i s ip l i ne s o k u l m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

T.C. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211-
Konu : Yazılı Soru önergesi ^ ~~ _ _ ' „ . . . _ muıg 

2.9 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'a ait 7/7076 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Orhan ERASLAN 

Niğde Milletvekili 
Esas No : 7/7076 

Niğde ilinde Süt Birliği kurulmuş olmasına rağmen, birliklerce toplama ve soğutma merkezleri 
bulunmamaktadır. Toplama ve soğutma merkezleri halen mandıralarca kurulmaktadır. 

SORU 1) Birliklerce toplama ve soğutma merkezlerinin kurulabilmesi için ne gibi destekler verilmesi 
düşünülmektedir? Ne gibi projeler hazırlanmaktadır? 

CEVAP 1) Ülkemizde üretilen sütün sanayiye aktarılması için mevcut sistemin geliştirilmesi ve 
ekonomik ölçekte işletmelerin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla soykütüğü veya önsoykütüğüne 
kayıtlı en az 10 baş ineğe sahip işletmelere soğutma tankı alımlarında fatura bedelinin % 40'ı oranında 
destekleme yapılmaktadır. Ayrıca, toplama ve soğutma ağırım özel sektörce kurulması olumlu bir 
faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 

SORU 2) Süt birliğine üye olan çiftçilere 2005 yılı itibariyle hiç destek verilmemiştir. Destekleme 
primleri ne zaman ödenecektir? Destekleme primlerinin iki ayda bir ödenmesi düşünülmektedir? 

CEVAP 2) Niğde ilimizde süt birliği bulunmamakta, Islah Amaçlı Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği (DSYB) bulunmaktadır. Bu birliğe üye olan ve diğer çiftçilere 2005 yılı içinde 13/05/2005 
tarihi itibariyle 238.000 YTL süt teşvik primi ödenmiştir. 2005 yılı için süt sağım makinesi ve 
soğutma tankı fatura bedellerinin 80.000 YTL'ye kadar lık kısmı yararlandırılacaktır. 

SORU 3) İlimizde rasgele kişilerce süt alımı yapıldığından, üreticilerimiz dolandınlmaktadır. Pek çok 
üreticimizin iki buçuk aylık süt parası dolandınlmış bulunmaktadır. Süt alımının, üreticiye de zarara 
uğratmayacak şekilde belli bir disipline sokulması düşünülmekte midir? 

CEVAP 3) Halen kurulu bulunan DSYB'nin mevzuatında süt pazarlama hususu yeralmaktadır. Diğer 
bazı illerde olduğu gibi Niğde İlinde bu yönde çalışma yapılabileceği gibi, yine, Üretici Birlikleri 
mevzuatına göre üreticilerin ilçe bazında sütün pazarlanmasını sağlayacak örgütlenmesi imkânı 
bulunmaktadır. Konu bazında oluşturulacak organizasyonlar sayesinde üretici ürününü değer fiyatına 
pazarlama imkânı bulabilecektir. Bakanlığımız bu konuda eğitim ve yayım çalışmalanna ağırlık 
vermektedir. 
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331.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde'de çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine 
olan bir yıllık borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet 
ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7077) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

lİrhsin ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Niğde ilinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri borç nedeniyle, çiftçiler 
hakkında icra takibine geçmiş bulunmaktadırlar. Mevsim İtibariyle çiftçinin borç 
ödeyebilme olanağı yoktur. Borç ödeyebilme olanağı olmadığmdan, hergün çok 
sayıda traktör haciz edilerek çiftçinin elinden alınmaktadır. Çiftçinin 
mağduriyeti ortadadır. 

SORU 1: Mevsim itibariyle çiftçinin borç ödeme olanağı olmadığı da göz 
önüne alınarak icra takiplerinin hasat sezonu sonuna kadar ertelenmesi 
düşünülmekte midir? 

SORU 2: İcra takibinin ertelenmemesi halinde haciz yoluyla traktörünü 
kaybeden çiftçiye, üretime devam edebilmesi için ne gibi bir imkan 
sağlanmaktadır? 

SORU 3: Özellikle elma üretimi yapan Hacıbeylij Dühdarlı ve İçmeli gibi 
kasabalarımızda geçen yıl elma mahsulünü soğuk alması nedeniyle borç 
ödenemediğinden çiftçilerin neredeyse tamamı icralık durumdadır. Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan bu bir yıllık borçların ertelenmesi düşünülmekte midir? 

" \ 
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T.C . 
T A R İ M V E K Ö Y Î Ş L E R t B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n Kuru lu Başkan l ığ ı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . A P K . 0 . 0 7 - 2 l l 
K o n u Yaz ı l ı So ru ö n e r g e s i 2 0 T E M M U Z 2 0 0 5 

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 

tlgi: 2 7 . 0 6 . 2 0 0 5 tar ih v e A .Ol .O .GNS.0 .10 .00 .02-12267 sayıl ı yaz ın ız . 

İ lg ide kayı t l ı yaz ı e k i n d e gönder i len , N i ğ d e Mil le tveki l i O r h a n E R A S L A N ' a ait 
JZZZ077 ve M e r s i n Mi l le tveki l i Vah i t Ç E K M E Z ' e ait 1Z2JÛCZS e sas no lu yazı l ı soru önerge le r ine 
i l i şk in~Bakanl ığ ımız görüş le r i ek te sunu lmaktad ı r . 

B i lg i l e r in ize arz ede r im . 

N i m e t Ç U B U K Ç U 
Dev le t B a k a n ı 

T a n m ve Köyiş le r i B a k a n ı Vekil i 

E K L E R : 
1 -Görü ş 7 / 7 0 7 7 
2 -Görüş 7 /7078 

Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

Ö n e r g e S a b i b i : O r b a n E R A S L A N 

N i ğ d e Mi l le tveki l i 

E s a s N o :7 /7077 

N i ğ d e İ l inde b u l u n a n T a r ı m Kredi Kooperat i f ler i borç neden iy l e , çiftçiler hakk ında 
icra t ak ib ine g e ç m i ş bu lunmak tad ı r l a r . M e v s i m i t ibariyle çiftçinin borç ö d e y e b i l m e o lanağı 
yok tur . B o r ç ö d e y e b i l m e o lanağı o lmad ığ ından , h c r g u n çok s ay ıda t raktör hac i z edi lerek 
çif tçinin e l inden a l ınmak tad ı r . Çif tçinin mağdur iye t i or tadadır . 

S O R U 1) M e v s i m i t ibar iyle çif tçinin borç ö d e m e olanağı o lmad ığ ı da göz ö n ü n e a l ınarak icra 
takip ler in in hasa t s e z o n u s o n u n a kada r e r te lenmes i d ü ş ü n ü l m e k t e mid i r ? 
C E V A P 1) B o r c u k a n u n i t ak ip te b u l u n a n or taklara , koopera t i fçe ku l land ı r ı l an kredi le re 
tan ınan gene l v a d e ta r ih in i g e ç m e m e k kayd ıy la 31 .10 .200S tar ih ine kada r borç lu bu lundukla r ı 
koopera t i fe m ü r a c a a t e tme le r i ha l i nde ö d e m e g ü n ü i t ibariyle faizli borç la r ın ın % 2 0 ' s i n i peş in 
ö d e m e k kayd ıy l a , ka l an borç lar ı için taksi t ara l ıklar ı 3 ayı ve m ü r a c a a t t a r ih inden i t ibaren 12 
ayı g e ç m e m e k ü z e r e kanun i takipteki kredi le re u y g u l a n a n faiz orani üzer inden faiz 
u y g u l a n m a k sure t iy le taks i t le ö d e m e kolayl ığ ı get i r i lmişt i r . 

S O R U 2) İcra t a k i b i n i n e r t e l e n m e m e s i ha l i nde hac iz yo luyla t rak törünü k a y b e d e n çiftçiye, 
ü re t ime d e v a m e d e b i l m e s i iç in n e g ib i bir i m k a n sağ lanmak tad ı r ? 
S O R U 3) ö z e l l i k l e e l m a ü re t imi y a p a n Hac ıbey l i , DUndarlı v e t çmel i gibi kasaba la r ımızda 
geçen yıl e l m a m a h s u l ü n ü s o ğ u k a lmas ı neden iy le borç ö d e n e m e d i ğ i n d e n çiftçilerin 
n e r e d e y s e t a m a m ı icra l ık du rumdad ı r . T a r ı m Kred i Koopera t i f le r ine o lan bu bir yıllık 
borç lar ın e r t e l enmes i d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 
C E V A P 2-3 ) Borç la r ı k a n u n i tak ip te b u l u n a n T a r ı m Kredi Koopera t i f i or taklar ın ın , 
koopera t i fe m ü r a c a a t e d e r e k yazı l ı t a a h h ü t n a m e vermeler i ha l inde borçlar ı iç in taksi t le ö d e m e 
kolayl ığ ı sağ lanacak t ı r . 
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332. - Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'in, Mersin-Mut İlçesine bağlı bazı köylerde dolu 
afetinden zarar gören kayısı üreticilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7078) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi 
EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz 
ederim. 

^ ı\uu 
Vahit ÇEKMEZ 

Mersin Milletvekili 

Mersin'imizin Mut İlçesi'ne bağlı; Hacı İlyaslı, Kadıköy, Haman, Yıldız, 
Yapıntı, Topluca, Gençali ve Esençay olmak üzere toplam 8 köyümüzde 
26.05.2005 tarihinde yağan dolu afetinden dolayı 320 kayısı üreticisi ortalama % 
80 oranında zarar görmüştür. 

Soru : 

1- Kayısı üreticimizin dolu afeti dolayısıyla gördüğü zararın karşılanması 
için Bakanlık olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Dolu afetinden dolayı zarar gören kayısı üreticileri için, zararlarım 
telafi edici bir çalışmanız mevcut mudur? 

/ 
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T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Savı :B.12.0.APK.0.07-211 

A3r-o 
Konu :Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12267 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'a ait 
JZZ2077\'e Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'e ait 7J2Û23esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkirTBakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimeİ ÇrTBUKÇU 
Devlet Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 

EKLER: 
1-Görüş 7/7077 
2-Görüş 7/7078 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Vahit ÇEKMEZ 

Mersin Milletvekili 

Esas No : 7/7078 

Mersin'imizin Mut îlçesi'ne bağlı; Hacı İlyasü, Kadıköy, Haman, Yıldız, Yapıntı, 
Topluca, Gençali ve Esençay olmak üzere toplam 8 köyümüzde 26.05.2005 tarihinde yağan 
dolu afetinden dolayı 320 kayısı üreticisi ortalama % 80 oranında zarar görmüştür. 

SORU 1) Kayısı üreticimizin dolu afeti dolayısıyla gördüğü zararın karşılanması için 
Bakanlık olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
SORU 2) Dolu afetinden dolayı zarar gören kayısı üreticileri için, zararlarını telafi edici bir 
çalışmanız mevcut mudur? 
CEVAP 1-2) Mersin İlinin Mut İlçesinde 26/05/2005 tarihindeki dolu afetinden 8 köyün 320 
çiftçisine ait 4450 dekarlık kayısı ve zeytin alanlarında %75-85 oranında zarar meydana 
geldiğini bildiren ön bilgilerin yer aldığı afet ihbarı Bakanlığımıza intikal etmiştir. Konu ile 
ilgili hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, çiftçilerin durumlarını belirleyen ve kesin 
sonuçların yer aldığı İl Hasar Tespit Komisyon Kararlarında yer alan talepler Bakanlığımızca 
değerlendirmeye alınacaktır. 

2090 sayılı Kanun kapsamında Ülke genelinde tabii afetler nedeniyle tüm tarımsal 
varlığın zarar gören varlığa oranlanması sonucu zarar oranı % 40 ve üzerinde olduğu tespit 
edilen ve bu zararlarını diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu İl Hasar Tespit 
Komisyonu Kararları ile belirlenen çiftçilere ödenek imkanları çerçevesinde yardım 
yapılabilmektedir. 
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333.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'in, Tekirdağ ve civarında elektrik tahsilatındaki 
sorunlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7079) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

/tâ/ye &*M&>i /£*ıjj £/AM& ?V9Â/ 
cevaplandırılmasını arz ederim. 15.06.2005 

tarafından yazılı olarak 

Erdoğan KAPLAN 
Tekirdağ Milletvekili 

1-Tekirdağ ve civarında elektrik tahsilatı yapan TREDAŞ Genel Müdürlüğünün 
uygulamaya almış olduğu tahsilat sistemi nedir? 

2-Bu uygulamanın vatandaşı mağdur ettiğini ve çok küçük fatura bedellerinde bile 
ödeme gecikince gerekli ihtarlar yapılmadan icra takibine gidiliyor olması hakkında bilginiz 
var mıdır? 

3-Bu uygulamada bir fiyat sınırlaması var mıdır? Hangi sistem içerisinde icra takibi 
başlatılmaktadır. 

4-Bu haksız uygulamanın durdurulması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin 
giderilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? Varsa nedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2 2 ]fflHJZ 2005 

SAYI : B.02.1 .ÖİB.8!$5.0O.OO/ 

9623 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/7029 esas sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan hususlara ilişkin Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Tekirdağ ve civarında elektrik tahsilatı yapan TREDAŞ Genel Müdürlüğünün 
uygulamaya almış olduğu tahsilat sistemi nedir? 

CEVAP 1- TREDAŞ, TEDAŞ'm Türkiye genelinde uygulattığı tahsilat sistemini uygulamakta olup, 
bunun dışında herhangi bir tahsilat uygulaması yapmamaktadır. 

SORU 2- Bu uygulamanın vatandaşı mağdur ettiğini ve çok küçük fatura bedellerinde bile ödeme 
gecikince gerekil ihtarlar yapılmadan icra takibine gidiliyor olması hakkında bilginiz var mıdır? 

CEVAP 2- Fürürlükte bulunan mevzuat doğrultusunda uygulamalar yürütülmekte olup, birikmiş 
enerji borcunu ödemeyen abonelerin EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince enerjileri kesilmekte 
ve icra takibi başlatılmaktadır. Çok küçük bedellere veya 1 (bir) faturaya icra işlemi yapılmamaktadır. 

SORU 3- Bu uygulamada bir fiyat sınırlaması var mıdır? Hangi sistem içerisinde icra takibi 
başlatılmaktadır? 

CEVAP 3- İcra takibi başlatılacak abonelerin fatura alt sınırlarının tespitinde, 2005 yılında uygulanan 
Kamu Haznedarlığı Tahsilat Genel Tebliği hükümlerine göre işlem yapılmakta, 2-3 adet fatura ile 100 YTL 
(Gecikme cezası ve KDV dahil) üstü borçlan bulunan abonelere ilk önce ikinci ihbar bırakılmakta, daha 
sonra enerjileri kesilerek, icra işlemi yapılmaktadır. 

SORU 4- Bu haksız uygulamanın durdurulması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi 
yönünde bir çalışmanız var mıdır? Varsa nedir? 

CEVAP 4- Yürürlükte bulunan mevzuat doğrultusunda hareket edilmekte olup, vatandaşlarımızı 
mağdur edecek bir uygulama söz konusu değildir. 

ÜNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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334. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yetiştirme yurdundan ayrılan çocukların 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7081) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Yetiştirme yurdunda bulunan ve yaşı sebebiyle yetiştirme yurdundan 
ayrılan çocuklarımız, özellikle ilgisizlik ve işsizlik nedeniyle suça itilmektedir. 
18 yaşını doldurduğu için sokağa bırakılan çocuklar, suç makinası olarak 
sokaklara egemen oluyorlar. Sorunun boyutları zannedilenden daha büyüktür. 

SORU 1: Yetiştirme yurdu çocuklarının suça itilmelerini önlemek için ne 
gibi önlemler alınmaktadır? Ne gibi somut projeler üzerinde çalışılmaktadır? 

SORU 2: Yurtta bulunan çocukların ailesi devlet sayıldığına göre, 18 
yaşın bitiminden sonra bunların iş, güç sahibi olmadan sokağa bırakılması bizim 
aile ve kültür yapımıza uymakta mıdır? 18 yaşından sonra da bu çocukların iş, 
güç ve ev bark sahibi yapılması için ne gibi projeler geliştirilmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00./S#3 &./ .2/2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığımın 27.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7081-12253/35569 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'a ait 7/7081 esas nolu Yazılı 

Soru önerges i hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet^pt jmJKÇU 
Devlet Baran ı 
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NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ERASLAN'IN 
7/7081 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Yetiştirme yurdunda bulunan ve yaşı sebebiyle yetiştirme yurdundan 
ayrılan çocuklarımız, özellikle ilgisizlik ve işsizlik deneniyle suça itilmektedir. 
18 yaşını doldurduğu İçin sokağa bırakılan çocuklar, suç makinası olarak 
sokakta egemen oluyorlar. Sorunun boyutları zannedilenden daha büyüktür. 

SORU1: 

Yetiştirme Yurdu çocuklarının suça itilmelerini önlemek için ne gibi 
önlemler alınmaktadır? Ne gibi somut projeler üzerinde çalışılmaktadır? 

CEVAP 1: 

Yetiştirme Yurtları; 2828 Sayılı Yasa gereği korunmaya muhtaç olduğu 
tespit edilen çocuklara ev ve aile ortamına yakın ortamlarda, 24 saat hizmet veren 
yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

Yetiştirme Yurtlarında bakım ve korunma altında bulunan çocuklarımızın 
tüm ihtiyaçları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karşılanmakta, kurumda görevli 
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci ve öğretmen vb. meslek 
elemanlarınca yetiştirilmelerine bakım ve korunmalarına çalışılmaktadır. Çocukların 
ruhsal tedavi durumlarında Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde psikiyatri 
kliniklerinde tedavileri yapılmaktadır. 

Yetiştirme Yurtlarında bakım ve korunma altında bulunan çocuklarımızın 
suça itilmelerini önlemek için çocuklarımıza yönelik sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler düzenlenmekte ve aktif katılımları sağlanmaktadır. Bu çalışmalardan, son 
bir ay içerisinde Dairemizce organizasyonu yapılan faaliyetler şunlardır; 

03-05 Haziran 2005 tarihleri arasında 12 il 13 ekip ile Balıkesir ilinde 
Yetiştirme Yurtları Arası 2. Halk Oyunları . şenliği Genel Müdürlüğümüz 
organizasyonunda gerçekleştirilmiştir. 

10-12 Haziran 2005 tarihleri arasında Daire Başkanlığımız koordinesinde 
Sivas İlinde Türkiye 6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yetiştirme 
Yurtları Arası Judo Şampiyonası gerçekleştirilmiştir. Bu şampiyonaya 24 il 347 
sporcu ile katılmıştır. Şampiyonada dereceye giren 34 çocuğumuzun Çanakkale 
Eceabat Yaz Okulunda Judo Eğitim Kampına katılımları Genel Müdürlüğümüzce 
organize edilmiştir. 

Yetiştirme Yurtlarında korunma altında bulunan çocuklarımızın eğitimde 
başarı düzeylerinin artırılması amacıyla en başarılı 26 çocuğumuzun Daihatsu 
Firması tarafından Paris Disneyland Gezi Programı 15-18/07/2005 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. 
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Nevşehir İlinde SHÇEK Yetiştirme Yurtları arası Türkiye Voleybol 
Şampiyonası 8 İl'den 80 çocuğumuzun katılımıyla 27-28-29 Haziran 2005 tarihleri 
arasında Daire Başkanlığımızca organize edilmiştir. 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü. ile ilgili protokol gereği atletizm, masa 
tenisi, satranç ve diğer kültürel ve sportif etkinliklerin de organizasyonlarına- hız: 
verilmiştir. 

SORU 2: 

Yurtta bulunan çocukların ailesi devlet, sayıldığına göre, 18 yasın 
bitiminden sonra bunların is.güç sahibi olmadan sokağa bırakılması bizim aile 
kültür yapımıza uymakta mıdır. 18 yasından sonra da bu çocukların Is, güç ve 
ev bark sahibi yapılması İçin ne gibi projeler geliştirilmektedir? 

CEVAP 2 : 

1988 yılında 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Ek bir madde eklenmesini sağlayan 3413 sayılı Kanun iie de son derece 
önemli konuda yeni bir ileri düzenleme yapılmıştır. Buna göre, kurumun koruması 
altında bulunan çocukların işe yerleştirilmesi konusu kanun güvencesine bağlanmış 
ve böylece yetiştirme yurtlarından onsekiz yaşını tamamlayan çocukların bir iş sahibi 
yapılmadan kurumdan ayrılmalarından kaynaklanan sorunlar çözüme 
kavuşturulmuştur. 

Bu bağlamda; 25.02.1988 tarih ve 3413 Sayılı Kanun'da "Kamu kurum ve 
kuruluşları reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başında ki; hangi 
statüde olursa olsun serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını 
ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak sınavda başarılı olanlar arasında atama 
yaparlar" denilmektedir. 

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde işe giren 
gençlerin ev ortamına çıkıncaya kadar geçici bir süre Gençlik Evlerinden 
yararlanmaları sağlanmaktadır. 

3413 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar toplam 
24.237 gencimiz bu yasadan yararlandırılarak kamu kurum ve kuruluşlarında işe 
yerleştirilmiştir. 

Kurumumuza bağlı Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençlerimiz ilgili Kanun 
gereği Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kamu kurum ve kuruluşlarında işe 
yerleştirilmekte olup. ayrıca korunma altında iken evlenen genç kızlarımıza 2828 
Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince çeyiz yardımı yapılmaktadır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü ile İŞ-KUR Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen 
bir protokol ile 18 yaşını doldurmuş olup. kuruluşlarımızda ya da ailelerinin yanında 
kalan 72 genç kızımıza, özel sektörde iş garantisi ile 3 grup halinde birer aylık 
mesleki eğitim kursları verilmektedir. 

3413 Sayılı Kanunu uygulamada kamu kurum ve kuruluşları yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olsalar, her yıl ortalama 2879 gencimiz bir devlet kuruluşunda işe yerleştirilerek 
topluma kazandırılmış olacaktır. 

Kuşkusuz ki, 2828 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan 3413 sayılı Kanunların bu 
olumlu ve ileri hükümlerinin yaşama aktarılabilmesi ancak konuyla ilgili bütün kamu kurum ve 
kuruluşların kendilerine düşen sorumluluğu tam ve zamanında yerine getirmeleriyle 
mümkündür. Aksi takdirde, devletin yuva ve yurtlarında bir ana baba sorumluluğu ile emek 
verdiği, -kamu kaynaklarından önemli harcamalar yaparak yetiştirdiği çocukların işe girme 
süresi uzamakta, kimi zaman da karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle emekler boşa 
gitmektedir. Bu süreç İçinde çocuklarımızın ve gençlerimizin karşılaşabilecekleri sorunlar ve 
yaşayabilecekleri olumsuzluklar, kamu vicdanını ciddi şekilde rahatsız etmektedir. 

Saygılarımla. 
Nimet ÇUBUKÇU 

Devlet Bakanı 
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335. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'in, İskenderun-Arsuz karayolu projesine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7082) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 9 Haziran 2005 

Ecz. Abdulaziz Y 
Hatay Milletve 

İskenderun'dan Arsuz çevre köylerinin bağlantısı için, turizm amaçlı geziler için 
kullanılan ancak mevcut karayolunun bozuk ve dar olması nedeniyle ihtiyaca cevap 
veremeyen İskenderun-Arsuz (Uluçınar) karayolu 1964E042100 DPTNo'su ile yatınm 
programında yeri almış ve İhalesi daha önce yapılmıştır. 

1) İhalesi yapılmış İskenderun-Arsuz (Uluçınar) karayolu projesi ne durumdadır? 

2) Bölge turizmine ve sosyal hayata büyük katkıda bulunacağına inanılan 
İskenderun-Arsuz karayolu projesi için, 2003, 2004 ve 2005 yılı bütçelerinden 
ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

3) Adı geçen projenin ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? Ayrılan ödenekle 
proje ne kadar sürede tamamlanabilecektir? 

4) Hatay Milletvekili Sayın Mehmet SOYDAN, İskenderun Kaymakamı ve 
Karayolları Bölge Müdürü tarafından 30 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen basın 
toplantısında açıklanan 1 Trilyon TL ödenek bu proje için ayrılmış mıdır? Bölge 
milletvekillerine yatırımlarla ilgili ayrıntılı bilgi notları göndermeyi düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ IÜ>oQ^ 
Konu : Hatay Milletvekili 

Abdulaziz YAZAR'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27/06/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12261/35577 sayüı 
yazınız. 

îlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın Bakanlığuna 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7082 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
- Cevap yazısı 

H8T0JMÛ2 2005 
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HATAY MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ABDULAZİZ YAZAR'IN 
T.B.M.M. 7/7082 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- ihalesi yapılmış iskenderun-Arsuz (Uluçınar) karayolu projesi ne durumdadır? 

2- Bölge turizmine ve sosyal hayata büyük katkıda bulunacağına inanılan İskenderun-
Arsuz karayolu projesi için, 2003,2004 ve 2005 yılı bütçelerinden ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

3- Adı geçen projenin ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? Ayrılan ödenekle proje ne 
kadar sürede tamamlanabilecektir? 

4- Hatay Milletvekili Sayın Mehmet SOYDAN, iskenderun Kaymakamı ve Karayolları 
Bölge Müdürü tarafından 30 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen basın toplantısında açıklanan 1 
Trilyon TL ödenek bu proje için ayrılmış mıdır? Bölge milletvekillerine yatırımlarla ilgili 
ayrıntılı bilgi notlan göndermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1) 1993 yılında Yatırım Programına giren İskenderun-Arsuz (Uluçınar) Yolu'nun proje 
bedeli yaklaşık 19.000.000,00 YTL.dir. 1998 yılında 576.000,00 YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmiş olup, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

2) Iskenderun-Arsuz (Uluçınar) Yolu için; 

2003 Yılında : 200.000,00 YTL, 
2004 Yılında : 218.000,00 YTL, 
2005 Yılında : 200.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır. 

3) Adı geçen projenin bitirilmesi ödenek teminine bağlı olup şu anda bitirilmesi için 
süre vermek mümkün değildir. 

4) Bahsedilen 1.000.000,00 YTL.lik ödenek kamulaştırma işlemlerinde kullanılması 
düşünülen ödenektir. Bölge Müdürlüğünce kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup, şu ana 
kadar 700.000,00 YTL.lik anlaşma sağlanmıştır. 2005 yılı içerisinde kamulaştırmaya 
harcanacak ödeneğin 1.000.000,00 YTL.nin üzerinde olacağı öngörülmektedir. Ödemeler için 
kamulaştırma prosedürü devam etmektedir. 
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336. • İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir Körfezindeki kirliliğin nedenlerine ve 
alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7083) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E . Ç L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. / 7 

Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

fznıir Körfezi; Büyük Kanal Projesi'nin 2000-2001 döneminde devreye girmesiyle, 
İzmir ilimiz havası, denizi temiz, pis kokusu olmayan ender illerimizden biri olmuştu. Fakat 
bu gün gözle görülür oranda artan kirlilik ve kötü koku ile İzmirlileri rahatsız etmektedir. Bu 
nedenle; 

1. Körfezde artan kirliliğin nedeni nedir? 

2. Bu kirlenmenin ve sonucunda doğurduğu kötü kokunun giderilmesi için nasıl bir 
çalışma yapılmaktadır? 

3. Kirlilik gözle görülür oranda artmadan gerekli tedbir alınamaz mı?.İlgili çevre 
birimleri gerekli önlemi almak için neyi bekliyorlar? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01-\OXi£—•Z^V'^-o' 2 - 2 ' ~ 3 _ / 2 0 0 5 

Konu : Sayın Enver ÖKTEM'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

îlgi : TBMM'nin 27/O6/20O5 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.0O.02-7/7O83-12264-35580 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in "İzmir 
Körfezindeki kirliliğin nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin " 7/7083 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

PEPE 
Bakan 

EK: 
1 - Cevabi yazı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ENVER ÖKTEM'İN 
"İZMİR KÖRFEZİNDEKİ KİRLİLİĞİN NEDENLERİNE VE ALINACAK 

ÖNLEMLERE İLİŞKİN " 7/7083 ESAS SAYnJ YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- izmir Körfezi yıllarca Gediz Havzası'ndan dereler vasıtasıyla taşman özellikle 
arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan 
kirlilik yüklerine maruz kalmıştır. îzmir İlinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık 
suların yarattığı kirliliğin önlenebilmesi için, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 2000 yılı Ocak 
ayında, Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi ise 2002 Ekim ayında, işletmeye alınmıştır. Çiğli 
Atık Su Arıtma Tesisi'nin hidrolik kapasitesi 600.000 mVgün olup, 2004 Ekim ayında toplam 
548.1961 mVgün atık su antılmıştır. Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi'nin hidrolik kapasitesi 
21.600 mVgün olup, 2004 Ekim ayında toplam 19.700 mVgün atık su antılmıştır. Güneybatı 
Atık Su Arıtma Tesisi'ne 2003 yılında, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne 2004 yılında deşarj 
izin belgesi verilmiştir. Ayrıca îzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce her iki tesisten de 
kontrol amaçlı numune alınarak resmi kurum laboratuarlarında analiz yaptırılmaktadır. 

23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyelerine "su ve kanalizasyon 
hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve 
işlemek; derelerin ıslahım yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonrasında üretilen sulan 
pazarlamak" yükümlülükleri verilmiştir. 

İzmir İli kanalizasyon sistemine; evsel nitelikli atık sular doğrudan, endüstriyel 
nitelikli atık sular ise kanal standartlanm sağlayacak atık su önlem tesislerinden geçtikten 
sonra bağlanmaktadır. Önlem tesisi olmayan ya da olduğu halde çalıştınlmamakta direnen 
işletmeler İZSU Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmekte ancak, yasal işlemler 2872 sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca izmir Valiliği tarafından uygulanmaktadır. Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına ait altyapıya deşarjlar ÎZSU Atıksu Kanalizasyon Şebekesine Deşarj 
Yönetmeliği Kapsamında ÎZSU Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Son 
günlerde IZSU Genel Müdürlüğü tarafından izmir Valiliğine iletilen yaklaşık 80 adet 
işletmeye 165 Milyar TL para cezası kesilmiştir. Ancak kirliliğin önlemesi amacıyla ruhsatsız 
olarak faaliyet gösteren bu tür işletmelerin faaliyetlerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
tarafından durdurulmasının daha etkili olacağı düşünülmektedir. 

Körfez etrafında hissedilen kötü koku, körfezden kaynaklanmamaktadır. Büyük Kanal 
Projesi ile birlikte açık lağım kanatlan görevi gören dereler ıslah edilmiş, lağım sulan da 
temizlenmiştir. Ancak, özellikle sanayi ve ticari alanlar ile yerleşim bölgelerinden geçen 
Arap, Manda, Meles derelerine eskimiş motor yağı, kamyon lastiği, sakatat ve hayvan 
artıklan atılmakta, bunlar da yağmur mevsiminde Körfezin girişinde Meles ve Arap 
derelerinin birleşme çanağında çökmekte ve bunun sonucunda koku meydana gelmektedir. 
Her sene havalar ısınmadan bu atıklar ve çamur temizlendiğinde koku hissedilmemekteydi. 
Ancak, bu işlemin yapılabilmesi için yağmurlann durması gerekmektedir. Yağmur devam 
ederken temizlik yapıldığı taktirde oluşan akıntı ile oynamış olan çamur ve diğer katı atıklar 
Körfez'e sürüklenmektedir. Bu sene uzun süren yağmur mevsimi nedeniyle geç başlayan 
temizlik işlemleri neticesinde çıkan çöp ve çamur dere kenarlarına sulanmn süzülmesi 
amacıyla yığılmış ve bu nedenle koku, havanın ısınmasıyla hissedilmiştir. Söz konusu 
çamurlar yılda 5-6 kez temizlenmekte olup, geçen yıl toplanan çamur miktan 30.000 
kamyona ulaşmıştır. 
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Bu çalışmalara ek olarak derelerin ağzına Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp tutucu 
bariyerler inşa edilecektir. Aynca, Büyükşehir Belediyesi tarafindan derelere ve derelere bağlı 
yağmur suyu kanallanna kaçak atık su lağım bağlantılarının olduğu tespit edilmiş ve bunun 
ortadan kaldırılması için 17 bölgede 13 ihale yapılmıştır. Bu ihaleler 2 ay içinde 
tamamlanacak ve Körfezi kirleten tüm kaçak bağlantılar yeniden asgari seviyelere 
indirilecektir. 

3- İzmir İlindeki deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz kazalarının meydana gelmemesi 
için 26/12/2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde İzmir İli 
sınırlarında yer alan limanlardan, Yönetmeliğin 6 ncı ve 11 inci maddelerinde yer alan 
yükümlülükleri yerine getirmeleri, söz konusu limanlardan "atık kabul tesisi" kurmalan ve 
lisans almak üzere Bakanlığımıza başvurmalan istenmiştir. 

Adı geçen Yönetmelik çerçevesinde Liman İşletme Müdürlükleri Atık Yönetim Planı 
oluşturmakla yükümlü olup, 25 Nisan 2005 tarihinde Aliağa îlçesi'nde Gemi Söküm 
Sanayicileri Derneği Toplantı Salonu' nda "Gemilerden Atık Alınması ve Bertarafma İlişkin 
Yönetim Planının Oluşturulması" konusunda toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, ilgili belediye başkanlıklan, TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğü, resmi 
ve özel liman işletmeleri katılım sağlamıştır. 

Yönetmelikle ilgili konular 12 Mayıs 2005 tarihinde İzmir Valiliği toplantı salonunda 
yapılan "Sahil Güvenlik İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda" gündeme alınmıştır. 
Bu kapsamda, Bakanlığımızca birçok kez denetim yapılmış olup, denetimlerde liman, gemi 
söküm ve geri kazanım tesisleri incelenmiştir. 

Aynca, konu ile ilgili olarak 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile de büyükşehir 
belediyelerine "deniz araçlarının atıklannı toplamak, antmak ve bununla ilgili gerekli 
düzenlemeleri yapmak" gibi yükümlülükler verilmiştir. Bu kapsamda Büyükşehir 
Belediyesine ait Körfez Denetim Ekibi bulunmakta ve Körfezin değişik noktalarından 
numune alınarak analiz sonuçlanna göre deniz kirliliğinin boyutlan irdelenmektedir. Deniz 
kirliliğinin önlenebilmesi için Büyükşehir Belediyesine ait deniz süpürgesi ile yüzeyden deniz 
temizliği yapılmaktadır. Aynca, Büyükşehir Belediye sınırlan içerisinde denizi kirlettiği tespit 
edilen gemilere Büyükşehir Belediyesi tarafindan yasal işlem yapılmaktadır. 

Sonuç olarak; 1999-2002 yıllan arasında yapılan çalışmalar sonucu "İzmir Büyük 
Kanal Projesi" tamamlanmış ve bunun neticesinde Körfezde düzenli bir iyileşme süreci 
sağlanmıştır. Gerek Büyükşehir Belediyesi tarafından Hıfzıssıhha Enstitüsüne, Körfezin 12 
ayn noktasından numuneler alınmak suretiyle 2 ayda bir yaptmlan analizler, gerekse İZSU 
tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne yaptınlan kirlilik izleme 
çalışmalan sonucunda su kalitesinin Dünya Sağlık örgütü'nün ve AB YüzJne Suyu 
Direktifı'ndeki değerlerin oldukça altında olduğu tespit edilmiştir, örneğin: "İzmir Büyük 
Kanal Projesi" tamamlanmadan önce 1000'in üzerinde olan koli basilinin 2005 yılında 83'e, 
en son yaptınlan Haziran 2005 analiz sonuçlarında ise birkaç noktada 20'ye, diğer noktalarda 
ise sıfıra yakın değerlere indiği belirlenmiştir. 

Bulanıklık değeri 2001 yılında 5.22 FTU iken 2005 yılında 2.73 FTU'ya düşmüş olup, 
yan yanya bir berraklaşma elde edilmiştir. 2001 yılında deniz dibi görüş mesafesi sıfır iken 
2005 yılında 2,5 metreye ulaşmıştır. 

Askıda Katı Madde değeri max. 30 mg/lt iken 2005 yılında ortalama 1-5 mg/lt olarak" 
ölçülmektedir. 

Diğer taraftan, ulusal ölçekte, kara kökenli kirleticilerin denizlerimizi kirletmesinin 
önlenmesi amacıyla öncelikle Ege ve Akdeniz havzalan bazında Ulusal Eylem Planı 
TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi tarafindan tamamlanmış, İzmir ve ilçeleri çevresel 
yatırımda öncelikli bölgeler arasına alınmıştır. Söz konusu yatınmlann gerçekleştirilmesi için 
ulusal ve uluslararası kaynaklardan finans temin edilmesi ve Ulusal Eylem Planı'nın hayata 
geçirilmesi yönünde çalışmalanmız sürdürülmektedir. 
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337. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, havaalanlarındaki VIP salonlarının kullanımına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7085) 

TÜRKİYE BÜYÜK"Mfi_l_ET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM* 
tarafından yazıl ı olarak yanıt lanması için gereğinin yapı lmasını a rz eder im. 

f(& .06.2005 

IBER 
/T Hatay Milletvekili 

1-) Havaiimanlanmız'da bulunan VİP bölümlerini kullanabilecekler hususunda bir 
genelgeniz var mıdır? Varsa; bu genelgenin yayın tarihi ve kapsamı nedir? 
2-) Başbakanlık öze l Kalem Müdürü Hikmet N. Bulduk'un; Atatürk Havalimanı Mülki 
İdare Amiri Vedat Müftüoğtu'na bir işadamımız için VİP bölümünü kullanabilmesi 
hususunda bir tavassutu olduğu doğru mudur? Olduysa; bu tavassut yazılı mı yoksa 
sözlü olarak mı bildirilmiştir? 
3-) Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Vedat Müftüoğlu'nuh basına vermiş olduğu 
bir demecinde; çok sayıda işadamımızın VİP bölümünü kullanmak için kendisini 
aradıklarını, uygun gördüğü takdirde izin verdiğini ama uygun görmediklerine de izin 
vermediğini açıklamıştır. Mülki İdare amirinin böyle bir (Uygun görme, görmeme) 
yetkisi var mıdır? Varsa Mülki İdare Amirimiz hangi kriterlere göre bu yetkiyi 
kullanmaktadır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / - / ^ O İ - ^ Z ^ g 10 AĞUSTOS 2 0 0 5 
KONU : Hatay Milletvekili 1 U AlaUÖ ' " ö ^«ÜD 

Sayın Züheyir AMBER'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12267 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in 7/7085-12271 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EJCi 
1 Cevap formu 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHEYİR AMBER'İN 
7/7085-12271 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Havalimanlanmız'da bulunan VIP bölümlerini kullanabilecekler 
hususunda bir genelgeniz var mıdır? Varsa; bu genelgenin yayın tarihi ve kapsamı 
nedir? 

SORU 2- Başbakanlık özel Kalem Müdürü Hikmet N.Bulduk'un; Atatürk 
Havalimanı Mülki İdare Amiri Vedat Müftüoğlu'na bir işadamımız için VIP 
bölümünü kullanabilmesi hususunda bir tavassutu olduğu doğru mudur? Olduysa; bu 
tavassut yazılı mı yoksa sözlü olarak mı bildirilmiştir? 

SORU 3- Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Vedat Müftüoğlu'nun basına 
vermiş olduğu bir demecinde; çok sayıda işadamımızın VIP bölümünü kullanmak 
için kendisini aradıklarını, uygun gördüğü taktirde izin verdiğini ama uygun 
görmediklerini de izin vermediğini açıklamıştır. Mülki İdare amirinin böyle bir 
(Uygun görme, görmeme) yetkisi var mıdır? Varsa Mülki İdare Amirimiz hangi 
kriterlere göre bu yetkiyi kullanmaktadır? 

CEVAP: 

Havaalanı ve Havalimanlarında bulunan VIP solanlarının kullandırılması 
Bakanlığımız uhdesinde olmayıp, söz konusu salonlann kullanılmasına ilişkin esaslar 
ve bu konudaki düzenlemeler, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü'nün 25 Haziran 2002 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-9530 (2002/23) sayılı 
Genelgesi ile belirlenmiştir. 

Başbakanlık'tan alınan bilgide, Başbakanlık Genelgesi eki listede yer almayan 
kişilerin VIP salonundan faydalanrga§y^nusunda yazılı veya sözlü herhangi bir 
tavassutta bulunulmadığı açıklanmffttf. 
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338. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı spor tesislerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7086) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederimj.6.06.2005 

EmSn^lRTN' 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

07.04.2005 tarih ve 7/5628 sayılı Bakanlığınıza yöneltmiş olduğum soru önergeme, 
16.05.2005 tarihinde verilen cevaplarda tatmin olmadığım hususlar bulunmaktadır. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularıma ayrıntılı cevaplar verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1- Sorularıma verilen cevaplarda, "100 Gönüllü, 100 Tesis Projesi" ile Davut Dişli 
tarafından hibe yoluyla yaptırılan ve yüzde 90'ı tamamlanmış olan sahanın 6 yıldır 
tamamlanmadığı ifade edilmiştir. 

Yaklaşık 3 yıl önce Yüzde 90'ı tamamlanmış olan sahanın yüzde 10'u neden 
tamamlanamamıştır? Emrinizdeki görevliler sahayı yapan hayırsevere herhangi bir 
resmi yazıyla tesisi tamamlamak üzere uyarmış mıdır? 

2- Bitirilmiş olan Vali Erol Çakır öğretmenevi'ndeki spor salonuna maç koymak veya 
işletilmesini sağlamak kanunen kimin görevidir? Bu görevliler sorumluluğunu yerine 
getirmiş midir? 

3- Cevaben Gaziosmanpaşa Amavutköy'de olmadığı iddia edilen spor salonunun Polis 
Koleji öğrencilerinin hizmetine açılacağından ve tesisin yerinde durduğundan 
haberdar mısınız? 

4- Soru önergeme verilen cevapların makamınızı ve kamuoyunu yanıltan bilgileri 
içerdiği görülmektedir. Bu hususlara neden olan görevliler hakkında herhangi bir 
işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.O2.0.OO2/ "^C3G? 
Konu : . . *-* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Baslcmn, 27.06.200S tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7086-12275/ 
35617 say ıh yazısı. 

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 08.07.2005 tarih ve B.02.1.GSM. 
0.065.0O.000/1360 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7086 esas 
no'lu yazılı soru önergesi soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Men met iUİrŞ AHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI B.02.1 GSM.0.065.00 OOOM'MO 
KONU : Soru Önergesi _ & _Q7. 2Q05 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İLGİ : 29/6/2005 tarih ve B.02.0.002/ 4758 sayılı yazlınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekilli Sayın Emin ŞİRİN'e ait 7/7086 
esas no'lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim 

fiehmefATALAY 
Genel Müdür V. 

E K L E R 
EK1- Soru Önergesi Cevabı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Bakanlığıma tevcih 
ettiği 7/7086 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sorular: 

1- Sorularıma verilen cevaplarda, "100 Gönüllü, 100 Tesis Projesi" ile Davut 
Dişli tarafından hibe yoluyla yaptırılan ve yüzde 90'ı tamamlanmış olan 
sahanın 6 yıldır tamamlanmadığı ifade edilmiştir. 

Yaklaşık 3 yıl önce Yüzde 90'ı tamamlanmış olan sahanın yüzde 10'u 
neden tamamlanamamıştır? Emrinizdeki görevliler sahayı yapan 
hayırsevere herhangi bir resmi yazıyla tesisi tamamlamak üzere uyarmış 
mıdır? 

2- Bitirilmiş olan Vali Erol ÇAKIR Öğretmenevi'ndeki spor salonuna maç 
koymak veya işletilmesini sağlamak Kanunen kimin görevidir? Bu görevliler 
sorumluluğunu yerine getirmiş midir? 

3- Cevaben Gaziosmanpaşa Arnavutköy'de olmadığı iddia edilen spor 
salonunun Polis Koleji öğrencilerinin hizmetine açılacağından ve tesisin 
yerinde durduğundan haberdar mısınız? 

4- Soru önergeme verilen cevapların Makamınızı ve Kamuoyunu yanıltan 
bilgilen içerdiği görülmektedir. Bu hususlara neden olan görevliler hakkında 
herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevaplar: 

1- "100 Gönüllü, 100 Tesis Projesi" kapsamında gönüllü olarak çim yüzeyli 
futbol sahası yapmayı protokolle taahhüt eden, Davut DİŞLİ sahanın 
yapımına 1999 yılında başlamış dörtlü soyunma odasının kaba inşaatı ile 
sahanın etrafının tel ihatası, Drenajı, Çakıl serme işi yapılmış ve bu haliyle 
bırakılmıştır. Gönüllü Davut DİŞLİ'nin sahayı tamamlaması için İstanbul İl 
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 14/01/2005 tarih ve 446 sayılı resmi yazı ile 
uyanda bulunulmuştur. 

2- Kadıköy İlçesinde Özel İdare Müdürlüğü tarafından yaptırılan Vali Erol 
ÇAKIR Öğretmen Evi projesi, Konferans Salonu, Spor Salonu, şeklinde 
düzenlenmiş bir komplekstir. Kompleks içerisindeki tesislerin işletme ve 
kullanım hakkı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tasarrufundadır. 

3- Gaziosmanpaşa İlçesi Arnavutköy'de İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 
yaptırılan Spor Salonunun devri, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 
yapılmadığından kayıtlarda böyle bir tesisin gözükmediği belirtilmiştir. 

4- Önergenize verilen cevapların Makamımı ve Kamu Oyunu yanıltan bilgileri 
içermediği tespit edilmiştir. 
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339. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, universiade oyunları organizasyonunda 
kurumlararası koordinasyona ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7089) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

i ^ = = -

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Universiade oyunları; ülkemizin tanıtımında oldukça önemlidir. Bu 
organizasyonda her türlü gereksinimlerin en güzel şekilde yerine getirilebilmesi, 
organizasyondaki başarımızın uluslararası değerlendirilmede ve de tanıtımında 
göstergesi olacaktır. Bu nedenle; 

1- Bu- organizasyon için kurumlar ve kuruluşlar arası koordinasyon 

çalışmaları yapılmış mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? 
2- Bu organizasyon için kurum ve kuruluşlarımızın personeli sayısı yeterli 

midir? Yeterli değilse personel sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 
3- Bu organizasyonun giderleri için ayrılan ödenek yeterli midir? Ek bütçeden 

ayrıca bir ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? 
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T . C . 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.O02/ f5*_g ' 2 - 2— 
Konu : 

2 S./^"./2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcmn, 28.O6.20O5 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-
7/7089-12412/3S836 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.07.200S tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-460-3/3202 sayılı 
yazısı. 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 22.07.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.000/1429 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7089 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki 

T.C. BAŞBAKANLIK 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI : B .02.1 .GSM.0.065.00.000/ / L A . ~ ? ° \ 
K O N U : Soru Önerges i 2 2 . - " - 2 0 0 5 

D E V L E T BAKANLIĞ I VE B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn . M e h m e t Ali ŞAHİN ) 

İLGİ : 07/772005 tar ih ve B.O2.0.0Ö2/ 4880 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ek inde gönder i len İzmir Mil letvekil i Sayın Muhar rem T O P R A K ' a ait 
7 /7089 esas no ' lu yazıl ı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte 
sunulmuştur . 

Bi lgi ler inize arz eder im. 

ımet A T A L A Y 
Gene l Müdür V. 

E K L E R : 

E K 1 - Soru Önerges i Cevabı 
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İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK' in Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği 7/7089 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

UNIVERSIADE Oyunları; Ülkemizin tanıtımında oldukça önemlidir. Bu organizasyonda 
her türlü gereksinimlerin en güzel şekilde yerine getirilebilmesi, organizasyondaki başarımızın 
uluslararası değerlendirilmede ve de tanıtımında göstergesi olacaktır. Bu nedenle; 

SORU:1.Bu organizasyon için Kurumlar ve Kuruluşlar arası koordinasyon çalışmaları 
yapılmış mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? 

2. Bu organizasyon için Kurum ve Kuruluşlarımızın personel sayısı yeterli midir? 
Yeterli değilse personel sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 

3. Bu organizasyonun giderleri için ayrılan ödenek yeterli midir? Ek bütçeden 
ayrıca bir ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP:1. UNIVERSIADE 2005 İzmir Yaz Oyunları'nı Uluslararası Üniversite Sporları 
Federasyonunun (FISU) kurallarına uygun olarak düzenlemek ve ilgili esas 
ve usulleri belirlemek ve bu amaçla kendilerine görev verilen kurum ve 
kuruluşların teşkil, görev ve yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri 
yapmak üzere, 5255 sayılı "izmir Kentinde Yapılacak Dünya 
Üniversitelerarası Spor Oyunları (UNIVERSIADE) Kanunu" 13/11/2004 
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunla, 04/07/2004 tarihinde FISU tarafından İzmir'e verilen, 
Olimpiyatlardan sonra ikinci büyük spor organizasyonu olan, olimpiyatlarla 
aynı teknik alt yapıya sahip Üniversite 2005 Yaz Oyunları sadece 
Bakanlığıma bağlı değil, birçok Bakanlığa bağlı kamu kurum ve 
kuruluşlarının katkısını almak üzere yasal alt yapıya kavuşmuştur. 

5255 sayılı Kanun gereği; UNIVERSIADE 2005 İzmir Yaz Oyunları 
organizasyonu için üç adet kurul kurulmuştur. 

Bu Kurullar; 
* Hazırlık ve Düzenleme, 
* Organizasyon Komitesi, 
* İcra Kurulu'dur. 

Bu Kurullarda, organizasyonun fonksiyonel alanlarıyla doğrudan ilişkili kurumların 
üyeleri koordinasyonu sağlamak üzere yer almışlardır. Kurulların üyeleri 5255 
sayılı Kanun'da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu f HDK) 

Başkan : Spordan Sorumlu Devlet Bakanı 
Üyeler : Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürü, 
Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Genel Müdürü, 
Türk Hava Yolları Genel Müdürü, 
izmir Valisi, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Oyunların Yapılacağı İllerin Üniversite Rektörlerinin seçeceği 
bir Rektör. 
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Organizasyon Komitesi (OK) 

Başkan : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Üyeler : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleyeceği iki Üye 

Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir Büyükelçi 
Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı 
Genel Koordinatör 
Oyunların yapılacağı illerin Üniversite Rektörleri 
Spordan Sorumlu izmir Vali Yardımcısı 
izmir Gençlik ve Spor İl Müdürü 
izmir Emniyet Müdürü 
İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü 
Üniversite Rektörlerinin göstereceği üniversite öğrencisi bir sporcu 

İcra Kurulu (İK> 

Başkan : Genel Koordinatör 
Üyeler : Spordan Sorumlu İzmir Vali Yardımcısı 

izmir Gençlik ve Spor İl Müdürü 
İzmir Emniyet Müdürü 
izmir Kültür ve Turizm İl Müdürü 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleyeceği iki Üye 
Genel Koordinatörün belirleyeceği iki Üye 

" UNIVERSIADE 2005, İzmir"in hazırlıkları yukarıda anılan kurullarda temsil 
edilen Kurumlar arasındaki etkin işbirliği ve koordinasyon içerisinde 
sürdürülmekte, bu Kurullarda temsil edilmeyen Kamu Kurumlarının ve Sivil 
toplum örgütlerinin katkıları da kurulan işbirliği ortamı içerisinde sağlanmaktadır. 

Oyunların organizasyonu için gerekli tüm işlemleri yapmaktan sorumlu olan İcra 
Kurulu düzenli olarak her hafta yaptığı toplantılarla Kurumlar arası koordinasyonu 
en üst düzeyde tutmaktadır . 

2. 5255 sayılı "İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları 
(UNIVERSIADE)" Kanunu, oyunlar ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma görevini 
verdiği, İcra Kurulu'na "Bakanlıklar ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından geçici 
personel görevlendirilmesini istemek","oyunların organizasyonu için gerekli olan 
her türlü yerli ve yabancı personeli özel hukuk hükümlerine göre istihdam etmek" 
ve "hizmet satın almak" yetkilerini vermiştir. Bu çerçevede organizasyon için 
gereken personel temin edilmektedir. Personel temininde en önemli kaynaklar 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı kurum ve şirketler ile üniversiteler , Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'dır. 
İcra Kurulu ihtiyaç duydukça yukarıda anılan yetkilerini kullanarak personel temin 
etmektedir. 

3. 5255 sayılı "izmir kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları 
(UNIVERSIADE)" Kanunu Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun gelirlerini aşağıdaki 
gibi belirlemiştir: 

a) Konsolide bütçeden ayrılacak ödenek, 

b) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasdik edilen bütçesinden %1 oranında 
ayrılacak pay, 

c) Oyunların düzenlenmesi ile ilgili her türlü naklen yay.n. reklam ve sponsorluk 
gelirleri, 
d) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar, 

e) Diğer gelirler. 
Bu çerçevede hazırlanan ve Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 2&02.2005_tarih 
ve 06 sayıl, toplantısında onaylanan Organizasyon Bütçesi Konsolide Bütçe den 
100 033 032 YTL. ödenek ayrılmasını öngörmektedir. Oyunlara 7.500 sporcu ve 
yöneticinin katılacağı varsayım, ile yapılan bu bütçede V ^ ı z c a katılımcı 
sayısının beklenenin üzerinde olması durumunda, ek ödeneğe ihtiyaç 
duyulacaktır . 
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340. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, emlak fiyatlarındaki artışa ve konut açığına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7090) 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R e c e p Tayyip E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim^ 

Saygılarımla. 

M e h m e t E R A S L A N 
D Y P H a t a y Mil letveki l i 

1 - Son günlerde özel l ikle büyük şehirlerde, emlak fiyatlarının °/o 8 0 
oranlarında artış gösterdiği şeklindeki haberler bazı medya ve basın 
organlarında yer almıştır. Bu haberler doğru mudur? Doğru ise, bu fiyat 
artışının nedenleri nelerdir? 

2 - Halen Türkiye'nin mevcut konut açığı ne kadardır? 

3 - B u günkü, mevcut konut üretimi sayısı dikkate alındığında, konut açığı 
kaç yılda giderilecektir? 

A— U c u z konut üretimi için gündeme getirilmeye çalışı lan mortgage 
sisteminin ülkemizde uygulanabilme şartları tam anlamıyla oluşturulmuş 
mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.O2.0.0O2/ ^ 3 / g -
Konu : *d<£./Zj200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Bask.nm, 28.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

b> SSS^SS^S^SS-t»^ ve B.02.0.KKG.0.12,10~60-4,3203 
c) TopÎu i S n u t İdaresi Başkanlığının 18.07.2005 tarih ve B.02.1.KNT.0.13.02.00/ 

515-16(253 saydı yazısı. 
Hatay MiUetvekUİ Sayın Mehmet ERASLAN'ın, Sayın Başbakanımda tevcih 

ettiH Sayuf Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmsıLı. istediği, 7/7090 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerimizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet'AU Ş>ÇHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazj ve Eki 

-1325 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Sayı :B.02.1.KNT.0.13.02.00/5/^ 14 Temmuz 2005 
Konu : 7/7090 Esas No'lu Soru Önergesi 

İ8.Ü7.G5* U2hö 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 07.07.2005 tarih ve B.02.0.002/4881 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın, 7/7090 esas no'lu 
yazılı soru önergesi Örneği İdaremize iletilmiş ve söz konusu soru önergesi cevabının 
hazırlanarak Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan 7/7090 esas no'lu soru önergesi cevabı yazımız ekinde 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

EK: 
7/7090 Esas No'lu Soru Önergesi Cevabı 
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7/7090 ESAS NO.LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Soru 1: Son günlerde özellikle büyük şehirlerde, emlak fiyatlarının %80 oranlarında 
artış gösterdiği şeklindeki haberler bazı medya ve basın organlannda yer almıştır. Bu haberler 
doğru mudur? Doğru ise, bu fiyat artışının nedenleri nelerdir? 

Cevap 1: 1998 ytlından bu yana satış ve üretim bazında ivme kaybeden gayrimenkul 
sektörü, 2003 yılında başladığı yükseliş çizgisini korumakta ve bu eğilimin 2005 yılında da 
devam etmesi beklenmektedir. 

2004 yılı itibariyle büyük şehirlerin yanı sıra, Türkiye'nin her bölgesinde gayrimenkul 
fiyatlarının yükselişe geçtiği gözlemlenmektedir. Söz konusu yükselişin yansımalarını 
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da, son altı aylık süreç içinde gerçekleşen 
gayrimenkul fiyatlarındaki artışta da görebilmekteyiz. Ancak, emlak komisyonculuğu kökenli 
bilgilere göre bu rakamın Türkiye ortalaması %35'ler civarındadır. 

Konutta yeterli arzın olmayışı, birikmiş konut talebi, yabancı alıcıların yoğun ilgisinin 
yanı sıra, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler de gayrimenkul sektörünü doğrudan 
etkilemiş olup, düşüş trendine giren enflasyon, faizlerde de düşüş yaşanmasına yol açmış ve 
böylece düşen faizler karşısında yüksek faiz beklentisi ortadan kalkmıştır. Ayrıca, döviz 
fiyatlarındaki stabilite ve düşüş de yatırımcılar için dövizi tercih olmaktan çıkarmış, borsa 
yatırımı yerine klasik gayrimenkul rant beklentisini yaygınlaştırmıştır. Bunlara ek olarak, 
bankalardaki mevduata garanti sınırlaması getirilmesi de gayrimenkule yönelimi 
hızlandırmıştır. 2004 yılı ile birlikte faizlerde gözlenen düşüş ve vadelerin uzaması kredili 
konut alımlarında tetikleyici olmuştur. Elinde nakit parası bulunanlar dışında, sağlıklı 
konutlarda oturmak isteyenlerden oluşan yeni bir talep ortaya çıkmış ve bu durum da emlak 
piyasasında belirli bir fiyat artışına neden olmuştur (Ekonomist, Temmuz 2005). 

Soru 2 : Halen Türkiye'nin mevcut konut açığı ne kadardır? 

Soru 3 : Bugünkü mevcut konut üretimi sayısı dikkate alındığında, konut açığı kaç 
yılda giderilecektir? 

Cevap 2 ve 3 : Son yıllarda yenileme ve iyileştirme çalışmaları içinde yer alan 
gecekondu bölgelerinin ıslah çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak konut ihtiyacı da dikkate 
alınarak yapılan hesaplamalar; ülkede her yıl yaklaşık 500.000'in üzerinde konut üretilmesine 
ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Söz konusu ihitiyacın karşılanmasına yönelik yeni kaynak 
yaratılması, küçük tasarrufların kullandırılması ve sermaye piyasası imkanlarının geliştirilerek 
ilgili kurumların oluşturulması için mevzuat ve uygulamaya yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

DİE ve DPT verileri esas alındığında; 2003 yılında 599.700 olan toplam konut 
ihtiyacına karşılık yapı kullanma izni alan konut sayısı 158.392'dir. 2004 yılında ülke toplam 
konut ihtiyacının 633.600,2005 yılında ise 679.600 olacağı tahmin edilmektedir (Tablo-1). 

Düzenli konut yapımının desteklenmesi ve kaçak yapılaşmanın önlenebilmesi için konut 
ihtiyacının, mevcut yerleşim alanlarındaki yoğunluğun artırılması yoluyla değil, yeni alanların 
iskana açılarak karşılanması gereği önemini korumaktadır. Bu doğrultuda, Toplu Konut 
İdaresi Hükümetin Acil Eylem Planı kapsamındaki "planlı kentleşme ve konut üretimi" 
programı ile başlatılan konut seferberliği çerçevesinde; 11 Temmuz 2005 tarihi itibariyle; 68 
il ve 113 ilçede, toplam 295 şantiyede 118.337 konutun ihalesini tamamlamış ve inşaatlarına 
başlamış olup, 2005 yılı sonuna kadar 150.000 konuta ve 2007 yılı sonuna kadar 250.000 
konuta başlama projeksiyonunu yapmıştır. 

-1327 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

Tablo-1 İnşaat ve Yapı Kullanma İzni Alan Konut Sayısı 

Yıllar 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Kentlerde Toplam 
Konut ihtiyacı 

340 000 
354 000 
370 000 
381 000 
395 000 
414 000 
460 000 
498 000 
513 000 
516 000 
553 000 
568 600 
593 500 
599 700 
633 600 

İnşaat İzni Alan 
Konut Sayısı 

381 408 
392 943 
467 024 
548 129 
523 791 
518 236 
454 295 
464 117 
414 573 
339 446 
315 162 
279 616 
153 779 
194 748 
200 000 

Yapı Kullanma 
izni Alan 

Konut Sayısı 
232 018 
227 471 
268 804 
269 695 
245 610 
248 946 
267 306 
277 056 
219 737 
215613 
245 155 
243 464 
156 674 
158 392 
170 000 

Kaynak : DİE , DPT 2005 Yılı Yatırım Programı 
Soru 4 : Ucuz konut üretimi için gündeme getirilmeye çalışılan mortgage sistemini 

ülkemizde uygulanabilme şartları tanı anlamıyla oluşturulmuş mudur? 
Cevap 4: Türkiye, %2.8'lik kentleşme oranı ile halen dünyadaki en hızlı kentleşen 

ülkelerden biri konumunda bulunmaktadır. Bu kapsamda kentlerin içinde ve kentler arasında 
çok hızlı ve düzensiz bir mekansal büyüme izlenmektedir. Düzensiz mekansal büyüme, 
kaynakların da düzensiz dağılımına neden olmaktadır. Bu durum, mevcut piyasa koşullan 
içinde konut sahibi olmanın önemli bir kriteri olan "satın alınabilirlik" düzeyini etkilemekte, 
konut piyasasında %55 oranına kadar ulaşan ruhsatsız/izinsiz konut üretimini getirmektedir. 

Ülkemizde bahsi geçen öncelikler çerçevesinde konut ve kentleşme sorunlarının 
çözümüne yönelik oluşturulan konut politikalarının temelini, "piyasa mekanizması içinde 
konut sahibi olamayan kesime konut sağlanması" oluşturmaktadır. Özellikle gelir dağılımının 
%20-%40'hk bölümünü oluşturan ailelerin mevcut tasarrufları dahilinde konuta erişiminin 
mümkün olmadığı DİE verilerine göre belirlenmiş olup, bu gurubu oluşturan ali ve orta 
gelirlilerin konut ediniminin sağlanması önem kazanmaktadır. 

Ülkemizde bugün gelinen noktada artık konut finansmanının geliştirilmesi ve piyasa 
ekonomisi enstrümanlarının konut edinimi amacıyla kullanılması bağlamında özellikle 
gelişmiş ekonomilerde başarılı örnekleri görülen kurumsal finansman sistemlerinin etkin hale 
getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, konut edinmek isteyen kişilerin genelde sınırlı kalan 
dolaylı yatırımları yerine toplumun çoğunluğu tarafından yararlanılabilecek ve uzun vadeli 
tasarrufların yönlendirileceği piyasa koşulları çerçevesinde işleyecek kurumsal bir sistemin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Ülkemizde, bugün bankalarca verilen konut kredi miktarı GSYİH içinde %0,5 (binde 
beş)'lik bir bölümü kapsamaktadır ki; bu oran Amerika ve AB üyesi ülkelerle 
karşılaştırıldığında oldukça küçük kalmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki mevcut konut kredileri 
aylık ödeme tutarlan ve faiz yükü itibariyle üst gelir gruplarına hitap etmekte, konut sahibi 
olmayan orta gelir gruplarınca rağbet görmemektedir. Bu durum konut finansmanı yoluyla 
konut ediniminin sağlanmasında ülkemizin gelişmiş ülkelerle aynı düzlemde olmadığını 
göstermektedir. İşte bu noktada, özellikle başarılı uluslararası konut finansmanı örnekleri de 
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izlendiğinde mevcut piyasa koşullarında işleyecek kurumsal bir konut finansman sisteminin 
(ipoteğe dayalı uzun vadeli konut kredisi sistemi) kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizdeki konut kredileri uygulamaları ile mortgage yönteminin arasındaki tek 
önemli fark ülkemizde konut kredilerine dayalı çıkarılacak menkul kıymetlerin henüz ikincil 
piyasa işlemlerinde alınıp satılamıyor olmasıdır. 

Yapılan araştırma düzeyindeki altyapı çalışmaları göstermiştir ki; gelişmiş ülkelerde 
sistemin işlemesine imkan veren, ülkelerin mali yapılarının ipotek kredilerini finanse edecek 
ölçüde yeterli kaynağa sahip olmasıdır. 

İpoteğe dayalı uzun vadeli konut kredisi sisteminin başarılı bir şekilde 
uygulanabilmesi için; 

o Makroekonomik istikrar, düşük ve istikrarlı reel faiz oranlarının varlığı, ve 
o Uygun hukuki ve teknik altyapının hazır olması, 

ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Böyle bir sistemin Türkiye uygulaması, enflasyon ve memur maaş artış endeks 
değerlerinin çok uzaklaştığı dönemlerdeki kredi geri ödemeleri için ciddi finansman desteği 
gerektirmektedir. Sistem başarısının ve sürekliliğinin sağlanması için istikrarlı ve güvenilir bir 
ekonomik ortamın varlığı büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemizde bugüne kadar içinde bulunulan ekonomik koşullar yüksek enflasyonist 
ekonomik ortam özellikle ticari bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının uzun vadelerde konut 
kredisi vermelerini engellemiştir. 

Ülkemizde bahsi geçen istikrarlı ekonomik ortamın orta ve uzun vadede 
yakalandığının düşünüldüğü bu dönemde, bu sistemin işleyebileceği uygun yasal zeminin 
hazırlanması amacıyla, 2004 yılı başından itibaren T.C. Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde 
bir çalışma başlatılmış, sistemin işleyişi ile ilişkili mevzuat tümüyle gözden geçirilmiş ve 
gerekli kanuni düzenlemelerin önerildiği bir çalışma yapılmıştır. 

Bilindiği üzere konuyla ilgili çerçeve bir kanun tasarısı hazırlanmış, teknik altyapı 
çalışması ise halen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde devam etmektedir. 

İPOTEĞE DAYALI UZUN VADELİ KONUT KREDİSİ SİSTEMİ İÇİNDE 
KAMUNUN YERİ 

İpoteğe dayalı uzun vadeli konut kredisi sistemi olarak adlandırılan konut finansman 
sisteminin oluşturulması yönünde özellikle birincil piyasanın geliştirilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 

ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin oluşturulabilmesi için ipotek varlığının teminat 
olarak gösterildiği bir borçlanma işleminin yapılmış olması gerekmektedir. Bu borçlanma 
işlemi ile birincil piyasa oluşmaktadır. 

Türkiye'de halen işleyen bir birincil piyasa mekanizması bulunmakta ancak, arzu 
edilen vade ve faiz oranlarına ulaşılamamıştır. İstenilen vade ve faizlere ulaşmak, yakalamaya 
başladığımız makroekonomik istikrar ile gelecektir. Makroekonomik istikrar ise bir ölçüde, 
modern finansman mekanizmaları ve bunlara bağlı enstrümanların geliştirilmesi ile elde 
edilebilecektir. Bu nedenle öncelikle ikincil piyasası oluşabilecek bir birincil piyasa 
uyarlaması üzerinde çalışmak ve buna paralel olarak ikincil piyasayı geliştirici girişimlerde 
bulunmak gerekmektedir. 

Bu noktada ülkemizde özellikle konut arzının oluşturulmasında yöntem ve nitelik 
oldukça önemlidir. Bugün konut arzına ilişkin en önemli paya sahip kamu idaresi Toplu 
Konut îdaresi'dir. Toplu Konut İdaresi, kamuoyunun da yakından izlediği şekilde, özellikle 
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ülkemizde konut talebinin öncelikli olarak görüldüğü illerimiz öncelikli olmak üzere, ülke 
çapında özellikle orta ve dar gelir grubundaki ailelerin konut edinimini sağlamayı amaçlayan 
faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. 

Toplu Konut İdaresi uygulamaları kapsamında ayrıca konut kooperatifleri ve belediye 
projelerini de kredilendirmektedir. 

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresinin konut sektöründe en yüksek hacimli alacak 
portföyüne sahip kurum konumunda olduğu izlenmektedir. İdarenin sürdürmekte olduğu 
uygulamaları çerçevesinde, bahse konu uzun vadeli ipotekli finansman sisteminin etkin bir 
şekilde işlemesini sağlamak amacıyla oluşturulması muhtemel kurumsal merkezi yapının 
içinde etkin bir şekilde yer alması gerektiği düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; bu yeni konut finansman sisteminin işlerliği 
yönünde birincil piyasanın iyi çalışması için, yatırımı maliyet unsurlarının da gözden 
geçirilmesi gerekliliği vardır. Örneğin günümüzde gayrimenkul yatırım maliyetini etkileyen 
arsa unsuru dikkatle ele alınmalıdır. 

Birincil piyasanın iyi işlemeye başlaması ve yeterli hacme kavuşmasını takiben de 
merkezi bir ikincil piyasa yapısının oluşturulması gerekmektedir. Burada da uluslararası 
başarılı ülke örneklerinde gördüğümüz, bu yapının yine devlet destekli olarak başlatılması ve 
zaman içinde görevini bütünüyle özel sektöre devretmesidir. 

Ülkemizde bahsi geçen modelin işletilmeye başlanması ve ipotek varlıklarına dayalı 
menkul kıymet pazarlarının gelişmesi ile lokomotif sektör olarak değerlendirilen inşaat 
sektöründe istihdam artacak, verimli ve etkin gayrimenkul planlaması ve geliştirilmesi 
sağlanacak, sektörler ve coğrafi bölgeler arası istihdam aktarımlarının kolaylaşarak 
ekonominin genel verimliliğinin artması sağlanacak ve gayrimenkul sektörü destekli olarak 
sermaye piyasalarının gelişmesi sağlanmış olacaktır. 

SONUÇ 

Ülkemiz, içinde bulunduğu Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde, gelişmiş ülkelerin 
yakalamış olduğu birtakım ekonomik kriterlere adapte olmak durumundadır. Bilindiği üzere, 
bu ekonomik kriterlerin karşılanabilmesi için ülkemizde pazar ekonomisini güçlendirici 
birtakım yapısal reformlar üzerinde yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Bu reformlar ile 
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sürecine girmesi hedeflenmektedir. 

Bu reformlar kapsamında ülkemizde bundan böyle her alanda olduğu gibi konut 
finansmanı konusunda da geçici çözümler yerine, sürdürülebilir kurumsal yapıların 
oluşturulması gerekliliği mevcuttur. Kurumsal ve kalıcı fınansal yapıların oluşturulması için 
istikrarlı makroekonomik dengeler ve sağlıklı hukuki altyapıların mevcutiyeti gerekmektedir. 

Bu şartların bütünüyle sağlandığı durumda, sistem işlemeye başlayacak ve ihtiyaçlara 
tam anlamıyla cevap verilmeye başlanacaktır. 

Modern konut finansmanı alanında en yaygın sistem olarak bildiğimiz ipotekli konut 
kredi sisteminin ülkemizde işler hale gelmesiyle konut sorunun kurumsal bir çerçeve 
içerisinde çözülmesi sağlanmış olacaktır. 
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341. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, özel hizmet tazminatı alan teknik personele 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/7091) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tararından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. I I // a\ 

MehmetERASİAN 
DYP Hatay Milletvekili 

24/02/2005 tarih ve 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 657 Sayılı 
Devlet Memurlan Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9. maddesi kapsamına giren 
kurumlardan aylık alanlara, 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine 
ilişkin ekli karar ve eki cetvellerin yürürlüğe konulması; Devlet Personel 
Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 04/02/2005 tarihli ve 1870 
sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 152. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
14/02/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının, Özel Hizmet Tazminatı bölümünün 
5. maddesinde "Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancısı kariyerlerini haiz olup, l-4.derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca 
belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen 
çalışanlara, ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay 
alınmak ve kadroları vize ettirilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda 
gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenebilir." denilmektedir. 

"Ancak, bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, 
kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam 
personel sayısının % 10'unu geçemez (hesaplamalarda küsurlar tama ibla edilir)." 
denilmektedir. 

1-Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan, 1-4. derecelerden aylık alan 
teknik personelden, kaç kişiye özel hizmet tazminatı ödenmektedir? 

2 - Özel hizmet tazminatı alan teknik personel hangi kriterlere göre tespit 
edilmektedir? 

3 - özel hizmet tazminatı alan teknik personelden, yatırım projelerinde fiilen 
çalışmayan var mıdır? Varsa kaç kişidir? 

4 - Yatırım projelerinde fiilen çalışan, ancak özel hizmet tazminatı alamayan 
teknik personel ile projede çalışmayan dolayısı ile hak etmeyen ancak, özel 
hizmet tazminatı alan teknik personel arasındaki adaletsizliği gidermeyi 
düşünüyor musunuz? Böyle bir düşünceniz var ise, hangi usul ve 
yöntemlerle, ne zaman hayata geçirilecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI S U R E L İ D İ R 

Sayı .-B.02.0.002/ <T" \ . ı £>> 
K o n u : ^ ^ 

° L../25/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 28.06.20O5 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.O.10.0O.O2-
7/7091-12427/35875 yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-460-5/3204 
sayılı yazısı. 

c> Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 29.07.2O0S tarih ve B.12.0.APK.07-102-4566 
sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'm, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7091 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmel AliKAHtN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki 

T.C. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.07-102-
Konu : Yazılı Soru önergesi 

29 TEMMUZ 2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın M.Ali ŞAHİN) 

İLGİ :07/07/2005 tarih ve B.02.0.002/4878 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'a ait 7/7091 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ı Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1 - Görüş II 7091 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Mehmet ERASLAN 

Hatay Milletvekili 
Esas No : 7/7091 

24/02/2005 tarih ve 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9. maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2005 
yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli karar ve eki cetvellerin yürürlüğe 
konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 04/02/2005 tarihli 
ve 1870 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 152. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
14/02/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının, özel Hizmet Tazminatı bölümünün 5. maddesinde 
"Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup, 1-
4.derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca belirlenen ve ödenek bulunan faaliyet halindeki büyük 
yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına 
onay alınmak ve kadroları vize ettirilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen 
özel hizmet tazminatı oranlan ek olarak ödenebilir." denilmektedir. 

"Ancak, bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında 
söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının % 10'unu geçemez 
(hesaplamalarda küsurlar tama ibla edilir)." denilmektedir, 

SORU 1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan, 1-4. derecelerden aylık alan teknik personelden, 
kaç kişiye özel hizmet tazminatı ödenmektedir? 
CEVAP 1) Bakanlığımızda görevli 1-4 derecelerden aylık alan 986 adet teknik personele ödeme 
yapılmaktadır. 

SORU 2) özel hizmet tazminatı alan teknik personel hangi kriterlere göre tespit edilmektedir? 
CEVAP 2) Büyük proje tazminatının ödenebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimlerine toplam sayı 
üzerinden kontenjan tahsis edilmiş olup, projelerde fiilen çalışanların kontenjan sayısına göre isimleri 
belirlenmektedir. 

SORU 3) özel hizmet tazminatı alan teknik personelden, yatınm projelerinde fiilen çalışmayan var 
mıdır? Varsa kaç kişidir? 
SORU 4) Yatırım projelerinde fiilen çalışan, ancak özel hizmet tazminatı alamayan teknik personel ile 
projede çalışmayan dolayısı ile hak etmeyen ancak, özel hizmet tazminatı alan teknik personel 
arasındaki adaletsizliği gidermeyi düşünüyor musunuz? Böyle bir düşünceniz var ise, hangi usul ve 
yöntemlerle, ne zaman hayata geçirilecektir? 

CEVAP 3-4) Büyük proje tazminatının Ödenebilmesi için fiilen büyük projelerde çalışma şartı 
arandığından, söz konusu projelerde çalışmayan personele ödeme yapılmamaktadır. 
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342. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Bağımsız Türk-Ortodoks Patrikhanesi 
Vakfının statüsüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (7/7092) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

&T 
Emin ŞÎRÎN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

02.05.2005 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiğim 7/6024 
sayılı soru önergeme Bakanlığınızca verilen cevapların sorularımın cevaplarını karşılamadığı 
görülmektedir. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

2 -

îstanbul Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Vakfı azınlık statüsünde bir 
vakıf mıdır? Adının içinde geçtiği üzere Türk Vakfı olarak mı kabul 
edi lmektedir? 
Adı geçen vakıf azınlık vakfı statüsünde kabul ediliyorsa hangi gerekçeye 
dayanılmaktadır? 

T . C . 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.O2.0.O02/ £)$ **) j£ 
Konu : /£/.2/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcnın, 16.O5.20O5 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6024-11021/32925 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.O5.20O5 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-444-4/2312 
sayılı yazısı. 

c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 13.07.2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.12.00.317.04. 
34/1-11282/12135 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7092 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki 
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T.C 
BAŞBAKANLİK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02 .1 .VGM.0.12.00 .317.04 .34/1-12282/ 1 2 1 3 5 / V/OW2005 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞINA 

İlgi : 01/07/2005 tarih ve B.02.0.002 / 4770 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in, Sayın Bakanımıza tevcih ettiği 17/06/2005 tarih 
7/7092 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

ZIT 
Müdür V. 

EKLER 
1 - Cevap Yazısı 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Gcııcl Müdürlüğü 

Konu : Soru önergesi 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin Tarafından 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Mehmet Ali ŞahinMn Yazılı Olarak 
Cevaplandırılması İçin Verilen Soru 

önerges ine Cevaplar Aşağıdadır. 

Soru ve Cevaplar ; 

1. İstanbul Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Vakfı azınlık statüsünde bir vakıf mıdır ? 
Adının içinde geçtiği Uzcrc TUrk Vakfı olarak mı kabul edilmektedir ? 

2762 sayılı Vakıflar Kanununa göre vakıflar, mazbut, mülhak, cemaat ve esnafa mahsus vakıflar 
olarak üç kategoriye ayrılmıştır. Bağımsız Türk Ortodoks Kiliseleri ve Başpapazlığı Vakfı, cemaat ve 
esnafa mahsus vakıflar arasındadır. 

2. Adı geçen vakıf alınlık vakfı statüsünde kabul ediliyorsa Itungi gcrckçc-yı.' 
dayanılmaktadır ? 

Mevzuatımızda azınlık vakfı statüsü bulunmamaktadır. Adı geçen vakıf, 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa göre 1936 tarihli beyannamesi gereği vakıf tüzel kişiliği kazanmış olup, aynı Kamımın l. inci 
maddesinin değiştirilmesine dair 4771 ve 4778 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin 24/01/2003 tarihli 
ve 25003 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik eki listenin 25. sırasında yer alan cemaat 
vakfıdır. 
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343. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'm, universiade oyunları için yapılan koordinas
yon çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in 
cevabı (7/7093) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanımız ve Başbakan yardımcımız sayın M. 

Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 

İzmir Milletvekili 

Bütün dünyanın dikkati üzerinde olacak olan Universiade oyunları; ülkemizin 

tanıtımında oldukça önemlidir. Bu organizasyonda her türlü gereksinimlerin en güzel 

şekilde yerine getirilebilmesi, organizasyondaki başarımızın uluslararası 

değerlendirilmede ve de tanıtımında iyi sonuçlar vermesi spordan sorumlu devlet 

bakanımız olarak sizin sorumluluğunuzda başarılı yönetiminizle olacaktır. Bu 

nedenle; 

1- Bakanlığınızın ve bakanlığınıza bağlı kurumlarınızın bu organizasyonu 

koordine etmeye yönelik çalışmaları yapılmış mıdır? Bu çalışmalar 

nelerdir? 

2- Bu organizasyonun başarılı geçmesi açılış töreninin muhteşemliği ve 

aksamaması önemlidir. Açılış töreni nasıl olacaktır?. AcıjjŞ ve tanıtım 

törenlerinde ne gibi etkinlikler tasarladınız? 
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Sayı :B.02.0.OO2/ ̂  1 3 3 
Konu : 

T . C . 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

•2ö./ar-/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlunın, 28.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12365 sayılı yazısı. 

b) Gençlik ve Spor Genel Mttdurlttgunttn 18.07.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.O65. 
00.000/1396 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/7093 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Al iSAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

E k : İ lg i (b) yazı ve eki 

T .C . 
B A Ş B A K A N L I K 

G E N Ç L İ K V E S P O R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

S A Y İ : B.02.1.GSM.0.O65.O0.O0O/ f 3 ^ 

K O N U : Soru önerges i 
1 8 -07-2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

ÎLGI :04/O7/2O0S tarih ve B.02.0.OO2/4852 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen tzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK' a ait 
7/ 7093 esas no ' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar Kaptan BAŞARAN 
Genel Müdür V. 

EKLER : 
1 - Soru önergeleri Cevabı 
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İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK' m Bakanlığıma tevcih 
ettiği, 7/7093 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Bütün dünyanın dikkati üzerinde olacak olan Universiade oyunları ; 
ülkemizin tanıtımında oldukça önemlidir. Bu organizasyonda her türlü 
gereksinimlerin en güzel şekilde yerine getirilebilmesi, 
organizasyondaki başarımızın uluslararası değerlendirilmede ve de 
tanıtımında iyi sonuçlar vermesi spordan sorumlu devlet bakanımız 
olarak sizin sorumluluğunuzda başarılı yönetiminizle olacaktır. Bu 
nedenle; 

SORU: 1.Bakanlığınızın ve bakanlığınıza bağlı kurumlarınızın bu 
organizasyonu koordine etmeye yönelik çalışmaları yapılmış mıdır? 
Bu çalışmalar nelerdir ? 

2. Bu organizasyonun başarılı geçmesi açılış töreninin muhteşemliği 
ve aksamaması önemlidir. Açılış töreni nasıl olacaktır ? Açılış ve 
tanıtım törenlerinde ne gibi etkinlikler tasarladınız ? 

CEVAP: 1-2. Universiade 2005 İzmir Yaz Oyunları' nı Uluslararası Üniversite 
Sporları Federasyonunun (FISU) kurallarına uygun olarak 
düzenlemek ve ilgili esas ve usulleri belirlemek ve bu amaçla 
kendilerine görev verilen kurum ve kuruluşların teşkil, görev ve yetki 
ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri yapmak üzere, 5255 sayılı 
"İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları 
(UNİVERSİADE) Kanunu" 13/11/2004 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunla, 04/07/2004 tarihinde FISU tarafından İzmir' e verilen, 
Olimpiyatlardan sonra ikinci büyük spor organizasyonu olan, 
olimpiyatlarla aynı teknik alt yapıya sahip Üniversite 2005 Yaz 
Oyunları sadece Bakanlığıma bağlı değil, birçok Bakanlığa bağlı 
kamu kurum ve kuruluşlarının katkısını almak üzere yasal alt yapıya 
kavuşmuştur. 

5255 sayılı Kanun gereği; Universiade 2005 İzmir Yaz Oyunları 
organizasyonu için üç adet kurul kurulmuştur. 
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Bu kurullar; 

* Hazırlık ve Düzenleme, 
* Organizasyon Komitesi, 
* İcra Kurulu' dur. 

Kurullarda, organizasyonun fonksiyonel alanlarıyla doğrudan ilişkili 
kurumların üyeleri koordinasyonu sağlamak üzere yer almışlardır. 
Kurulların üyeleri 5255 sayılı Kanun içinde zikredilmiş olup en üst 
yönetim organı olan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu' nun üyeleri ise 
aşağıda ayrıca verilmiştir. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK) 

* Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, 
* Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı, 
* Gençlik ve Spor Genel Müdürü, 
* Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Genel Müdürü, 
* Türk Hava Yolları Genel Müdürü, 
* İzmir Valisi, 
* İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, 
* Oyunların Yapılacağı illerin Üniversite Rektörlerinin seçeceği bir 

Rektör' den oluşmaktadır. 

Açılış ve Kapanış Törenleri 

Açılış ve Kapanış Törenleri, özellikle Açılış Töreni, Universiade 
2005 İzmir Yaz Oyunlarının en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. 
TRT tarafından canlı olarak yayınlanacak ve uluslararası dağıtımı 
yapılacak olan bu törenler, FISU kuralları çerçevesinde , kültürel bir 
gösteriyi de içerecek şekilde düzenlemektedir. Ülkemizde olmadığı 
için yurt dışından getirilen bir teknik alt yapı ( trust sistemi, özel ışık 
ve ses efektleri ) ile gerçekleştirilecek olan Açılış Töreni' nin 
programı aşağıda verilmiştir. 

19:15 
19:30 

19:35 

AÇILIŞ TÖRENİ 

Açılış töreni kortejinin geçişi 
FISU Başkanı,ev sahibi ülkeyi temsil eden üst düzey yetkililere 
hoş geldiniz diyerek, FISU İcra Komitesini tanıtır.Sonra 
stadyumdaki yerlerine geçerler. 
Ulusal Marşın çalınması ve bayrağın çekilmesi 
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19:37 
21:07 
21:11 
21:15 

21:16 
21:21 
21:22 
21:23 
21:24 
21:27 

21:42 
22:55 

Katılımcı ülkelerin yürüyüşü 
Organizasyon Komitesi Başkanı' nm konuşması 
FISU Başkanı ' nm konuşması 
Ev sahibi ülkenin en yetkili kişisi oyunların başladığını 
duyurur. 
FISU Bayrağı ' nın gelmesi 
FISU Marş ' ımn çalınması ve FISU Bayrağı ' nın çekilişi 
Sporcuların andı 
Hakemlerin andı 
Meşalenin yakılması 
Katılımcılar törenin devamını izlemek için tribünlerde 
kendilerine ayrılmış olan yerlere geçmek üzere alandan 
ayrılırlar 
Kültürel Program 
Açılış töreni ' nin sona ermesi 

23. Universiade 2005, İzmir Açılış Töreni ' nde sahnelenecek olan 
kültürel etkinliğin adı "Güneşin Doğduğu Yer: Anadolu' dur. Bu 
gösterinin ana teması Anadolu uygarlıkları ve Anadolu kültürüne özgü 
özelliklerdir. Bu gösteri Atatürk Stadyumu' nda yapılacaktır ve canlı 
yayında dünya izleyicisiyle buluşacaktır. 

Hitit ' lerden Troy' a Piri Reis' ten Hazerfan Çelebi ' ye, Smyma' lı 
Kibele ' den bu günkü geleneksel değerlerimize kadar Anadolu' da 
yaşayan kültürlere ilişkin her şey video görüntüleri, ışık efektleri ve 
özel efektler yardımıyla Atatürk Stadyumu' na taşınacaktır. 

Oyuncular tarihi dönemleri sergilerken, modüler sahne 
dekorasyonlarının yardımıyla Anadolu topraklarında yaşamış 
uygarlıkların ve ulusların folklorik kültürleri ve bugünkü çağdaş 
Türkiye' nin hikayesi sergilenecektir, 

Anlatılan hikayelerde Anadolu insanının kişisel özellikleri olan 
dostluk, dayanışma ve toleransa dikkat çekilecektir. 

Yüksekliği 50m'ye ulaşan kuleler ile desteklenen ışık ve görüntü 
sistem ağları, havai fişekler, bilgisayar destekli ve müzik eşlikli pyro 
efektler ve özellikle de bu gösteri için üretilmiş olan ve stadyum 
çevresindeki 14 km' lik alana yansıyacak olan lazerler, özel tekniklerle 
gökyüzünden inecek tarihi kişilikler ve aynı anda yanacak olan 
yüzlerce meşale teknik altyapının birer örneğidir. 

Kapanış Töreni programı, yine FISU kuralları çerçevesinde 
şekillendirilmiştir. Kapanış töreninde yer alan kültürel program 
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üniversite yaz oyunlarının geleneksel yapısında planlanmıştır. Kültürel 
programda "Anadolu Ateşi" nin şovu ile "Athena Grubu"nun konseri 
yer almaktadır. Kapanı Töreninin programı aşağıda yer almaktadır. 

20:00 
20:03 
20:08 
20:10 
20:15 
21:00 
21:03 
21:06 

21:16 
21:25 
21:45 
22:45 

KAPANIŞ TÖRENİ 

Açılış Konuşması 
Bandonun girişi 
Ev sahibi ülkenin Ulusal marşının çalınması 
Katılımcı ülkelerin bayraklarının girişi 
Katılımcı ülkelerin karışık sırada yürüyüşü 
Organizasyon komitesi başkanının kapanış konuşması 
FISU Başkanının kapanış konuşması 
FISU marşının çalınması, FISU bayrağının indirilmesi ve 
meşalenin söndürülmesi 
FISU bayrağının devredilmesi 
Bir sonraki Universiade' in tanıtımı 
Kültürel program 
Kapanış Töreninin sona ermesi. 

Tanıtım 

Universiade 2005 İzmir Yaz Oyunlarının tanıtımı, farklı platformlarda 
farklı yöntem ve araçlarla, oyunların gerçekleştirileceği zaman 
dilimine doğru giderek artan bir yoğunlukta sürdürülmektedir. Bu 
tanıtım aktivitelerin bazıları aşağıda verilmiştir. 

* Kasım ayından bu yana süren ve Universiade 2005 İzmir Yaz 
Oyunlarında görev alacak gönüllülere yönelik olarak, Universiade 
Gönüllü Yönetimi tarafından İzmir, Manisa ve Aydın' daki 7 
Üniversitenin öğrencilerine yönelik olarak, yerinde (üniversitede) 
ve Universiade Gönüllü İletişim Merkezi' nde pek çok aktivite 
düzenlenmiştir. Yedi üniversitede gönüllü ofisleri açılmıştır. Bu 
çalışmalar sonucu gönüllü kaydı 18. 000' in üzerine çıkmıştır. 

* Nisan ayında yapılan Universiade Delege Başkanları 
Toplantısından başlamak üzere İzmir şehir içinde ve spor 
tesislerinde giydirmeler sürdürmektedir. 

* İzmir Büyükşehir Belediyesi' nin düzenlediği konser ve 
etkinliklerde tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. 

* Universiade 2005 Yaz Oyunları Ana Sponsoru tarafından 
Gündoğdu meydanında 2 büyük konser düzenlenmiştir. 
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* Mayıs gösterilerine, görsel unsurlarla katılınmıştır. 
* Şehir içinde bisiklet turu, Volkswagen gezisi, step-aerobik şenliği 

gibi özel pek çok aktivite yapılmıştır. 
* Kent Konseyinde, Baro gibi meslek kuruluşlarında ve sivil toplum 

derneklerinde tanıtım sunumları yapılmıştır. 
* Organizasyon Komitesi Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkanı Aziz KOCAOĞLU ve İcra Kurulu Başkanı Tana AKSOY, 
pek çok televizyon programına konuk olarak katılmışlardır. 

* İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında afişlerle 
duyurular sürdürülmektedir. 

* İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıt araçlarından 40 otobüs 
giydirilmiştir. 

* İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan iki katlı bir 
otobüs giydirilerek ve teçhiz edilerek Gönüllü Yönetimi Tanıtım 
Otobüsü haline getirilmiştir. Bu otobüs ile şehrin değişik 
kesimlerinde tanıtım çalışmaları sürdürülmektedir. 

Yukarıda sayılan aktivitelerin dışında yazılı ve görsel basında PR 
çalışmalarını planlamak ve yapmak üzere sözleşme yapılan Sporstnet 
firması ise aşağıdaki belirtilen çalışmaları yürütmektedir. 

TV KAMPANYASI: 

Ulusal ve yerel kanallarda yaklaşık bir ay boyunca 55 ' lik lansman 
(Devler filmi) yayınlanmıştır. Her biri 25 'olan 3 değişik, 
organizasyonla ilgili bilgilerin verildiği filmler yine Ulusal ve yerel 
kanallarda halen yayınlanmaktadır. 

BASIN KAMPANYASI : 

Yerel kampanya: İzmir ve çevresindeki illerde yayın yapan dergi ve 
gazetelerde halkı organizasyonla ilgili bilgilendiren ve de oyunlar 
sırasında tribünlerin dolması gerektiği mesajını veren basın ilanları 
yayınlanmıştır. 

Ulusal kampanya: T V lerde yayınlanan lansman (Devler filmi) 
filmine paralel basın ilanları ulusal gazetelerde yayınlanmıştır. Tenis, 
Basketbol, Atletizm ve Futbol olmak üzere 4 farklı versiyonda 
hazırlanan ilanların yayını halen devam etmektedir. 

Karikatür: Oyunlar için özel olarak hazırlanan ve "Efe ' nin Günlüğü" 
adı altında yayınlanan karikatür çalışması yapılmıştır. 2 Temmuz 
2005 Cumartesi günü başlayan kampanya oyunların başlangıcına kadar 
her gün Milliyet / Taktik Gazetesi ' nde devam edecektir. 

-1342 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

RADYO KAMPANYASI: 

Yerel radyolar için biri yerel basın ilanlarına paralel olarak hazırlanan 
oyunlara davet mesajlı, diğeri de TV lansman ( Devler filmi ) 
filmine paralel olmak üzere iki versiyon radyo spotu hazırlanmıştır. 
19 Mayıs' ta başlayan söz konusu spotların yayını halen devam 
etmektedir. 

AÇIK HAVA KAMPANYASI : 

Haziran ayı başından oyunların sonuna kadar olan zaman diliminde 
yayında olacak şekilde açık hava panoları hazırlanmıştır. Söz konusu 
çalışmalarda TV lansman (Devler filmi) konsepti farklı bir tarzda 
yansıtılmıştır. 

İNTERNET KAMPANYASI: 

Oyunların hedef kitlesinin yoğun olarak ziyaret ettiği internet siteleri 
ve portalları için 4 farklı ölçüde bannerlar hazırlanmıştır. Haziran 
ortasında başlayan internet yayınları oyunların sonuna kadar devam 
edecektir. 

PR FAALİYETLERİ : 

Lansman basın toplantısı: 

Hazırlanan reklam filmlerinin ilk gösteriminin yapıldığı ve oyunlar 
hakkında bilgilerin verildiği geniş katılımlı ve yansımaları çok güçlü 
ve başarılı olan bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Devamında spor 
tesislerinin ve Olimpiyat Köyü' nün ziyaret edildiği basın toplantısı 
tüm TV kanallarında ve basında haber olarak yer almıştır. 

Basın kiti gönderimleri: 

Tanıtım filmi ile ilgili detayların ve organizasyonla ilgili bilgilerin 
yer aldığı basın dosyaları ilgili basın mensuplarına özel haber 
yapılması amacıyla gönderilmiştir. Bu girişimler sonucunda Hürriyet, 
Sabah gibi büyük gazetelerde ve Tempo, Aktüel gibi dergilerde özel 
haberler yayınlanmıştır. 

L.. 
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SAHA ÇALIŞMALARI : 

Mobil Ekip : 
05 Mayıs-22 Ağustos 2005 

İzmir ve çevresinde, yüz yüze tanıtımlar, broşür dağıtımı, poster ve 
afiş asımı gibi tanıtım çalışmaları 4 adet smart araç ile 8 kişilik bir 
ekip tarafından yürütülmektedir. 

Maskot: 
20 Mayıs - 22 Ağustos 2005 

Özel olarak hazırlatılan Efe Maskot, mobil ekiple birlikte 
çalışmaktadır. Maskot ayrıca bu ekipten bağımsız olarak, İzmir ve 
çevre bölgelerdeki önemli organizasyonlarda da kullanılarak ilginin 
artırılması sağlanmaktadır. 

Standh Tanıtımlar: 
15 Temmuz -15 Ağustos 2005 

Oyunların başlamasına 1 ay kala Havaalanı ve Tren garında birer 
tanıtım standı kurulacaktır. Standda görev alacak olan hostesler, 
İzmir' e gelen yolculara oyunlar hakkında bilgi verecek ve broşür 
dağıtacaklardır. Oyunların başlamasına 1 hafta kala aynı çalışma 
otobüs terminallerinde de 4 eleman ve birer stand ile yürütülmeye 
başlanacaktır. 

ŞEHİR GİYDİRMELERİ: 

Dev yüzme çıkış platformu 
1 adet üretilip Cumhuriyet meydanına yerleştirildi. 1 adet daha üretildi 
ve aynı yere yerleştirilmiştir. 

Dev atlama trampleni 
1 adet üretildi. Bostanlı Sahil Koşu Parkuru Aktivite alanı önüne 
yerleştirilmiştir. 

Dev koşu engelleri 
10 adet üretildi. 5 adet Alsancak Kordon, 5 adet Bostanlı Rekreasyon 
alanında yürüyüş parkurlarına yerleştirilmiştir. 

Dev tenis topu 
1 adet üretildi. Konak Meydanına yerleştirildi. 
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Dev Gülle 
1 adet üretildi. İzmir Çanakkale yolu Karşıyaka çıkışma 
yerleştirilecektir. 

Dev Korner Direği 
2 adet üretildi. Inciraltı Turkuaz Entegre tesis girişi iki yanına 
yerleştirilmiştir. 

Dev basket potası 
2 adet üretildi. 1 adet Belediye İZSU binası duvarına yerleştirildi. 
Diğeri için uygun mekan araştırılmaktadır. 

2 boyutlu EFE Pano. 
400 adet üretildi. Konak - Göztepe arası yürüyüş parkuru ve orta refuj 
elektrik direklerine, Alsancak Kordon elektrik direklerine, Karşıyaka 
Anayasa Meydanı' ndan Bostanlı Camii' ye kadar orta elektrik 
direklerine, Oyunlar Köyü direklerine, Havaalanı ile Oyunlar Köyü 
arasına yerleştirilmiştir. 

3 boyutlu EFE Pano. 
250 adet üretildi. Havaalanı, Tren Garı, Otobüs Garajı ve belirlenecek 
diğer yerlere asılacaktır. 

Dev file 
1 adet üretildi. Alsancak vapur iskelesi çıkışına yerleştirilmiştir. 

Dev kale 
1 adet üretildi. Bayraklı Merkez Çayı yeşil alanına yerleştirilecektir. 
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344. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, 2002-2005yılları itibariyle kişi başına düşen 
iç ve dış borç miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/7099) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

S a y g ı l a r ı m l a . =^m^^—: 
M e h m e t E R A S L A N 

D Y P H a t a y M i l l e t v e k i l i 

1 - İ k t i d a r a g e l d i ğ i n i z d e , 2 0 0 2 yı l ı sonu i t ibariyle k iş i b a ş ı n a d ü ş e n iç v e d ı ş 
b o r ç y ü k ü n e k a d a r d ı ? 

2 - 2 0 0 4 y ı l ı i t iba r iy le k i ş i b a ş ı n a düşen iç v e dış b o r ç m i k t a r ı n e o l m u ş t u r ? 

3 - 2 0 0 5 y ı l ı s o n u i t ibar iy le k iş i b a ş ı n a düşen iç v e d ı ş b o r ç mik t a r ı n ın n e 
k a d a r o l a c a ğ ı t a h m i n e d i l m e k t e d i r ? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı :n.02.0.005/O3//-/JJi9- J2r/*> 1/2005 

Konu : Soru önergesi 

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

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.06.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00-
02-12365 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından tevcih edilen 7/7099 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet İstatistik 
Bnstitüstl Başkanlığından alınan O7.07.2005 tarihli ve B.02.1.DİE.0.65.00.03/906-142 sayılı 
cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
1 - Cevabi yazı 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DİE.0.65.00.03/906-lH2-

KONU: Soru Önergesi 

£^07/2005 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Besir AT ALAY) 

tlgi:01/07/2005 tarih ve B.02.0.005/031/1237 sayılı 7/7099 sayılı yazılı soru önergesi. 

Hatay MİUetvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafindan Devlet Bakanı Sayın Beşir 
ATALAY'ın cevaplandırılmasını istediği 7/7099 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen 
konularla ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

CP-
Doç. Dr. Ömer DEMÎR 

Enstitü Başkanı 

EKLER 
1- Soru Önergesi 

DIŞ BORÇ 
Dış Borç Stoku (ABD Doları) 

Kamu 
Özel 

Kişi Başına Dış Borç Stoku (ABD Doları) 
Kamu 
Özel 

Dış Borç Stoku (YTL) 
Kamu 
Özel 

Kişi Başına Dış Borç Stoku (YTL) 
Kamu 
Özel 

İÇ BORÇ 
İç Borç Stoku (YTL) 
Kişi Başına İç Borç Stoku (YTL) 

Yıl Ortası Nüfus Projeksiyonu 
Merkez Bankası Yıl Sonu ABD Dolart(YTL) 

2002 

130.218.865.317 
85.701.865.317 
44.517.000.000 

1.879 
1.237 

642 
212.842.865.579 
140.079.784.562 

72.763.081.017 
3.071 
2.021 
1.050 

149.869.691.142 
2.163 

69.302.000 
1,634501 

2004 

161.846.146.182 
95.258.146.182 
66.588.000.000 

2.276 
1.339 

936 
217.213.712.792 
127.845.957.992 

89.367.754.800 
3.053 
1.797 
1.256 

224.482.922.484 
3.155 

71.152.000 
1,342100 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine Müsteşarlığı 
Not: 2005 yılı iç ve dış borç miktarı tahminine ait veri bulunmamaktadır. 
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345.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bir uluslararası anlaşmadaki çekincenin 
kaldırılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7100) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan soruların, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafmdan yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

1951 BM Cenevre Sözleşmesi'nin 1.maddesinin b bendine koyduğu çekince ile 

Türkiye, sadece Avrupa'da meydana gelmiş olaylar sonucu mülteci olmuş olan kişiler için bu 

maddeyi uygulayacağını belirtmiştir. Doğudan gelecek mülteci ve göç akımına karşı koyulan 

bu Coğrafi Kısıtlama durumunun, Avrupa Birliği'ne giriş süreci doğrultusunda, 2012 yılına 

kadar kaldırılması gerekmektedir. Bu kısıtlamamn kaldırılması Türkiye'yi büyük oranda 

özellikle de doğu ülkelerinden, göçün merkezi haline getirecektir. Konuyla ilgili olarak, 

1), Bu duruma hazırlıksız yakalanmamak için, uzun vadeli bir politika üretilmesi ve 

altyapı değişiklikleri düşünülmekte midir? 

2) Bu tip bir göç akımı, şühesiz ciddi bir maddi yiiküde beraberinde getirecektir. 

Göçmenler için bir bütçe oluşturulması düşünülebilir mi? 

3) Bu göç hareketine kısıtlandırma getirmek amacıyla oluşturulması planlanan mevzuat 

için bir tarih belirlenmiş midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050NÜV0060004.106/ / ? 6 3 l\ O&J.S./2005 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28/06/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazı. 
Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR'un tarafıma tevcih ettiği 7/7100 esas nolu 

yazılı soru önergesi incelendi. 
1- Bakanlığımızca yürütülen AB uyum çalışmaları kapsamında, Danimarka - İngiltere 

Konsorsiyumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 08.03.2004 tarihinde "Türkiye'nin Göç 
ve İltica Stratejisinin Uygulanması İçin Bir Eylem Planı Geliştirilmesine Destek Sağlama 
Tvvinning (Eşleştirme) Projesi uygulamaya konulmuş olup, bu proje 08.03.2005 tarihinde 
tamamlanmıştır. Söz konusu proje sonunda, Türkiye'nin İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı 
hazırlanmış 25.03.2005 tarihinde Başbakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Eylem Planı, Avrupa Birliğine katılım müzakereleri süresince, Türkiye'nin iltica, göç ve 
yabancılar mevzuatının ve sisteminin AB Müktesebatı ve sistemleri ile uyumlu hale getirilmesi 
için uyumlaştırma sürecinde yürürlüğe konması gereken yasal düzenlemeleri, idari yapılanma ve 
fiziki alt yapının tamamlanması için gereken yatırım projelerini ve alınması gereken tedbirleri 
içermektedir. 

2- AB Müktesebatı gereğince gelecekte oluşturulacak iltica sistemi için toplam finansman 
ihtiyacı bütün olarak belirlenmesi ve bu kapsamda iltica sistemi için İçişleri Bakanlığı bütçesi 
içerisinde bağımsız bir bütçe oluşturulması öngörülmektedir. 

Bu çerçevede, İltica ve Göç Ulusal Eylem Planının uygulanmasından sorumlu kurumlar 
AB'ye uyum stratejisinin uygulanması için kaynakların belirlenmesi amacıyla gerekli bütçe 
hazırlıklarını yapacaklardır. 

3-Türkiye'nin Göç ve İltica Stratejisinin Uygulanması İçin Bir Eylem Planı 
Geliştirilmesine Destek Sağlama Tvvinning (Eşleştirme) Projesinin uygulanması süresince iltica 
ve göç alanındaki mevcut yasal düzenlemeler incelenmiş olup, boşluk analizleri yapılmıştır. 
Boşluk analizlerinden elde edilen bulgular uzun süredir çalışmaları devam etmekte olan İltica 
Yasa Tasarısı ve Yabancılar Yasa Tasarısında kullanılmıştır. Söz konusu yasa taşanlarının, AB 
Müktesebatına uyumlaştırılması için üst düzeyde devam eden çalışmalar en kısa sürede 
tamamlanacaktır. 

Arz ederim. 
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346. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, kapkaç olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7101) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

2LL 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Son günlerde ard arda yaşanan kapkaç olaylarıyla ilgili olarak. Bakanlığınıza 
yönelttiğim soru önergelerinden bir tanesinde; son beş yıllık dönemde, illere göre 
meydana gelen kapkaç olaylarını ve hangi illerimizde kaç kişinin yakalanarak adalete 
teslim edildiğini sormuştum. Bu sorularla ilgili olarak tarafıma ulaşan bilgi sonucunda 
hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili bir çelişki görünmektedir. Aynca bu sorularımla 
ilgili olarak, iller bazında istediğim açıklayıcı bilgi taranma ulaşmamıştır. 

1. Son beş yıllık dönem içerisinde, yaşanan kapkaç olaylarının İllerimize göre 
sayısal dağılımı nasıldır? 

2. Bu olaylar sonucunda kapkaça maruz kalan kişilerden, yaralanan ve hayatını 
kaybedenlerin illere göre, son beş yıllık dağılımı nasıldır?. 

3. Bu olaylar sonucunda, hangi illerimizde kaç kişi yakalanmıştır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - U*H //Z^S*} *J../01/2005 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tlgi :28.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12365(7/7101) sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7101) nolu soru önergesi incelenmiştir. 

Daha önce yine Sayın Kemal DEMİREL tarafından TBMM Başkanltğına sunulan ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen aynı muhtevalı 7/5883 nolu soru önergesine 15.05.2005 
tarihli ve 106563 sayılı yazımızla gerekli cevaplar verilmişti. 

Sözü edilen cevabi yazıya ilave edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir 
içişleri 
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347.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakam AbdülkadirAKSU'nun cevabı (7/7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 

7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126) 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSt B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdtllkadir A K S U tarafından yazı l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17 .06 .200S 

Ensa 
Ardahan Mil letvekil i 

A r d a h a n ili Ç ı ld ır i lçesi E s k i b e y r e h a t u n köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 2 0 km' l ik yol» uzun 
kış aylarıyla birlikte g e ç i l e m e z bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yap ı lmış o lması 
gerekse bozuk olması eze l l ik le kış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğit im için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
iç in mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları iç inden çıkılamaz bir hal almıştır. Köy lümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yo lu dahi bulunmamaktadır. 

1- E s k i b e y r e h a t u n K ö y ü m ü z ile Ç ı l d ı r i lçemiz arasındaki 2 0 km'l ik yo lun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir ça l ı şma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
ç ö z ü m e kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yo l lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazıl ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17 .06 .2005 

A r d a h a n ili Ç ı l d ı r ilçesi Dirsekkaya köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 48 km'l ik yol , uzun 
kış aylarıyla birlikte geç i lemez bir hal almaktadır. Yol lann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özell ikle kış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann'Jçok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- DirsekJcaya K ö y ü m ü z i le Çı ldır i lçemiz arasındaki 48 km' l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yo l lann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yol lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

A r d a h a n ili Çı ld ır ilçesi Aşağ ıcambaz köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km'l ik yol, uzun 
kış aylanyla birlikte geçi lemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özell ikle kış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yol lann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- A ş a ğ ı c a m b a z Köyümüz ile Çı ldır i lçemiz arasındaki 13 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yol lann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Akkiraz köyünde yaşanan yol problemi günümüz TOrkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapilrmş olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki.bağlantısının""kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası -için' doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy' içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz' bir hal'almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Akkiraz Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakunının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.l 7.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Akçil köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 40 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Akçil Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 40 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir A K S U tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17 .06 .2005 

A r d a h a n ili Ç ı ld ır ilçesi A k d a r ı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 34 km'l ik yol , uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- A k d a r ı Köyümüz ile Çı ld ır i lçemiz arasındaki 34 km'lik yo lun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köy lümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

A r d a h a n ili Çı ld ır ilçesi B a ş k ö y köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 24 km'l ik yol , uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğit im için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- B a ş k ö y Köyümüz ile Çı ld ır i lçemiz arasındaki 24 km'lik yolun asfaltlanması :konusunda 
ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılanmla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kayabeyi köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması Özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kayabeyi Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 13 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kaşhkaya köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylannda köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kaşhkaya Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.17.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi GOvenocak köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz, bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Güvenocak Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

yS ^ n s a ı ^ Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Gölebakan köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 9 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gölebakan Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 9 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Er/ar ÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Gölbelen köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gölbelen Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygüanmla arz ederim. 17.06.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Eşmepınar köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 1,5 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Eşmepınar Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 1,5 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kenarbel köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km*lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Köy içi yolların çok bozuk olması nedeniyle bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda 
kilitli taş yapılarak nihai bir çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kenardere köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiyeliyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, uzun kış 
aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse 
bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kenardere Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi 
bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kotanlı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye*siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 1S km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, .davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk'olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kotanlı Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki İS km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kurtkale köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 36 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kurtkale Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 36 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

JGÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi öncOl köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 24 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok.bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- öncül Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 24 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Övündü köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 38 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim içini ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Övündü Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 38 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanuu dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Sabaholdu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 40 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Sabaholdu Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 40 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularunın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Saymalı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 2 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış, olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların, .çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Saymalı Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 2 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ensar Ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

A r d a h a n ili Ç ı l d ı r ilçesi T a ş d e ğ i r m e n köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 12 km'l ik yol , uzun 
kış aylarıyla birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması Özellikle k ış aylarında koylumuzun ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğit im için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı k ö y halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yo lu dahi bulunmamaktadır. 

1- T a ş d e ğ i r m e n Köyümüz i le Çı ld ır i lçemiz arasındaki 12 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazı l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.17.06.2005 

Ardahan Milletvekil i 

A r d a h a n ili Çı ldır ilçesi Yı ld ır ımtepe köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 4 ,5 km'l ik yol , uzun 
kış aylarıyla birlikte geçi lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapı lmış olması 
gerekse bozuk olması özell ikle kış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yı ld ır ımtepe Köyümüz ile Çı ldır i lçemiz arasındaki 4,5 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahî yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Saym Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Yukarıcambaz köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 11 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yukarıcambaz Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 11 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Saym Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Ağıllı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 42 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Ağıllı Köyümüz ile Çıldır ilçemiz arasındaki 42 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B050MAH0650002/ ?QO / ~ 8 ~ 1 tö 1 /£./£/2005 
KONU : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 28.6.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12365 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde yer alan Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖöÜT'ün "Ardahan İlindeki 
köy yollarına ilişkin" 7/7102, 7/7103, 7/7104, 7/7105. 7/7106, 7/7107, 7/7108, 7/7109, 7/7110, 
7/7111. 7/7112, 7/7113, 7/7114, 7/7115, 7/7116, 7/7117, 7/7118, 7/7119, 7/7120, 7/7121, 7/7122, 
7/7123, 7/7124, 7/7125, 7/7126 Esas Numaralı yazılı soru önergeleri hakkında yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bilgilerden; 

- Merkez İlçeye 18,5 km uzaklıkta olan Çıldır Eski Beyrehatun Köyü yolunun alt yapısı 
asfalt yapımına müsait olmadığından, önümüzdeki yıllarda alt yapısının 
hazırlanmasından sonra asfalt yapımının planlandığı, 

- Merkez İlçeye 37,5 km uzaklıkta olan Çıldır Dirsekkaya Köyü yolunun 12,5 
km.sinin greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 12,5 km uzaklıkta olan Çıldır Aşağı Cambaz Köyü yolunun 10,5 
km.sinin greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 20 km uzaklıkta olan Çıldır Akkiraz Köyü yolunun 12,5 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 40 km uzaklıkta olan Çıldır Akçıl Köyü yolunun 6,5 km. sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 40 km uzaklıkta olan Çıldır Akdarı Köyü yolunun 6,5 km. sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 19 km uzaklıkta olan Çıldır Başköy Köyü yolunun 10 km.sinin 
greyderli bakım programında, 2 km.sinin onarım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 13 km uzaklıkta olan Çıldır Kayabeyi Köyü yolunun tamamının 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Çıldır Kaşlıkaya Köyü yolunun 2,5 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Çıldır Güvenocak 5 km. sinin greyderli bakım 
programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 9 km uzaklıkta olan Çıldır Gölebakan Köyü yolunun tamamının 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Çıldır Gölbelen Köyü yolunun tamamının 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 1,5 km uzaklıkta olan Çıldır Eşmepınar Köyü yolunun 1 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 13,5 km uzaklıkta olan Çıldır Kenarbel Köyü yolunun tamamının 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
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- Merkez ilçeye 37,5 km uzaklıkta olan Çıldır Kenardere Köyü yolunun 6,5 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 37,5 km uzaklıkta olan Çıldır Kotanlı Köyü yolunun 4, 5 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 35,5 km uzaklıkta olan Çıldır kurtkale Köyü yolunun tamamının 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 22 km uzaklıkta olan Çıldır öncül Köyü yolunun tamamının greyderli 
bakım programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 34,5 km uzaklıkta olan Çıldır övündü Köyü yolunun 2 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 1 km, onarım, 1 km stabilize kaplama 
programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 39 km uzaklıkta olan Çıldır Sabaholdu Köyü yolunun 10.5 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

- Merkez İlçeye 6 km uzaklıkta olan Çıldır Saymalı Köyü yolunun 2 km.sinin greyderli 
bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 11 km uzaklıkta olan Çıldır Taşdeğirmen Köyü yolunun 10 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 2,5 km uzaklıkta olan Çıldır Yıldırımtepe Köyü yolunun 1 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 13,5 km uzaklıkta olan Çıldır Yukarı Cambaz Köyü yolunun 10.5 
km.sinin greyderli bakım programında yapılacağı, 
Merkez İlçeye 40 km uzaklıkta olan Çıldır Ağıllı Köyü yolunun 12,5 km.sinin 
greyderli bakım programında yapılacağı, 

Alt yapısı asfalt yapımına müsait olmayan köy yollarının önümüzdeki yıllarda alt 
yapısının hazırlanmasından sonra asfalt yapımının planlandığı, 

Köy içi yolların imkanlar dahilinde yapıldığı, uygulama ve yatırım programlarında kilit 
taş yapımı olmadığı, 

Yayla yollarının yatırım programlarında yer almadığı, ancak imkanlar dahilinde greyderli 
bakım yapıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

u 
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348. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, universiade oyunları organizasyonunda 
asayişin sağlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7127) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanımız Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

İzmir ilimizdeki Universiade oyunları; ülkemizin tanıtımında oldukça önemlidir. 
Bu organizasyonda her türlü gereksinimlerin en güzel şekilde yerine getirilebilmesi, 
Yerel yönetimlerin ve asayişi sağlayacak kurum ve kuruluşlarımızın başarılı 
çalışmaları ile mümkündür. Organizasyondaki başarımız uluslararası 
değerlendirilmede ve de tanıtımında asayiş düzenimiz ve de yerel yönetimlerimizin 
çalışmaları etkili olacaktır. Bu nedenle; 

1- Yaz mevsimi-turizm sezonu olması ve de Universiade oyunları da 
eklenince, Ege bölgemizin özellikle de İzmir ilimizin yoğunluğunun artacağı 
bilinmektedir. Güven ve huzurun sağlanması için, ek önlemler almayı 
düşünüyor musunuz? 

2- Asayişin sağlanması, istenmeyen olaylara anında müdahale edebilmek için 
Kurum ve kuruluşlarımızın personeli sayısı yeterli midir? Yeterli değilse 
personel sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 -Ct<£0 / / 2 . } V 5 * /3./07/2005 

Konu:Yazıh Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :28.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12365 (7/7127) sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7127) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

11-21 Ağustos 2005 tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan Universiade 2005 Yaz Oyunları, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koordinesinde ildeki kamu kuruluşlarının yöneticileri ile 
üniversite rektörlerinin yer aldığı bir komite tarafından organize edilmektedir. Organizasyonun hazırlık 
çalışmalan 5255 sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlan (Universiade) 
Kanunu" kapsamında ilgili komisyonlarca sürdürülmektedir. 

Organizasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için İzmir Valiliğince, İl Emniyet Müdürlüğü 
bünyesinde Universiade Sekreteryası ve Güvenlik Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Universiade 2005 
İzmir Organizasyonunun güvenlik faaliyetlerinin planlama çalışmalan sözü edilen çalışma grubu 
tarafindan yürütülmektedir. Bahse konu Sekreterya'nın ve Çalışma Grubu'nun amacı, 23. Universiade 
2005 İzmir oyunlarında olası saldırı ve tehditlere karşı koruma görevini yürütmektir. Görevlendirilecek 
güvenlik kuvvetleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ulusal güvenlik kurumlan tarafından 
sağlanacaktır. 

Söz konusu oyunlarda İzmir Valiliği'nce alınan güvenlik önlemlerine ilave olarak 
Ülkemize gelecek olan yabancı konuklann giriş-çıkış ve pasaport kontrol işlemlerinin aksatılmadan 
yürütülmesi ve muhtemel terör eylemlerine karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yeteri 
kadar personel görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AbdülkadifAKSU 

İçisl^n Bakanı 
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349. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, universiade oyunlarında kültürümüzün 
tanıtılması için yapılacak etkinliklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakam Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/7128) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür v e Turizm Bakanımız sayın Atilla K O Ç tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmasını arz eder im. 

—ffiZ"1^ 
Dr. Muhar rem T O P R A K 

izmir Milletvekili 

Universiade oyunları; Ülkemizin tanıtımında kültür ve turizm aç ıs ından oldukça 
önemlidir. Bu organizasyonda her türlü gereksinimlerin e n . güzel şekilde yerine 
getirilebilmesi, organizasyondaki başarımızın uluslararası değerlendir i lmede ve de 
tanıtımında göstergesi olacaktır. Bu nedenle; 

1 - B u organizasyon İçin kültürümüzün tanıtı lması, dış ülkelerden gelen 
sporcu ve sporcu kafilelerine yönelik çalışmaları yapı lmış mıdır? Bu 
çalışmalar nelerdir? 

2- Bu organizasyon d e v a m ederken etkinlikleriniz aras ında, müsabakalarını 
bitiren sporcu ve spor kafilesine; yöremizin medeniyetler beşiği İzmir ilimiz 
ve E g e bölgemizde bulunan kültür varlıklarımızı .ücretsiz tanıtmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR. VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say. : B16APK610AR-GE-OÖO /JU2JO 2p? ' 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.BJM.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BAŞK.'mn 28/06/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/12365 sayılı yazısı. 

îzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'm 7/7128-12409 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

_ ^ _ ^ 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Ati l la K O Ç 
Bakan 

E K : 
1- Cevap 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN 
7/7128-12409 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Üniversiade oyunları; ülkemizin tanıtımında kültür ve turizm açısından oldukça 
önemlidir. Bu organizasyonda her türlü gereksinimlerin en güzel şekilde yerine 
getirilebilmesi, organizasyondaki başarımızın uluslar arası değerlendirilmede ve de 
tanıtımında göstergesi olacaktır. Bu nedenle; 

SORU 1: Bu organizasyon için kültürümüzün tanıtılması, dış ülkelerden gelen sporcu 
ve sporcu kafilelerine yönelik çalışmaları yapılmış mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 1 Bakanlığımca; 23. UNIVERS1ADE 2005, Dünya Üniversitelerarası Spor 
Oyunları için özel olarak tanıtıcı depliyan ve kartpostal bastırılmış, diğer tanıtıcı broşürler ile 
Türkiye tanıtım logosu bulunan hediyelik şapkalar dağıtılmıştır. 

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan yayınların basım maliyeti 
Bakanlığımca karşılanmıştır. 

Olimpiyat köyünde bir tanıtım masasımn oluşturularak gerekli enformatik bilgi ve 
tanıtıcı yayın talepleri karşılanmıştır. 

Ayrıca, Organizasyon komitesi tarafından gelen konukların güvenli olarak çevre 
gezileri için bir seyahat acentası organizasyonu yapılmıştır. 

SORU 2: Bu organizasyon devam ederken etkinlikleriniz arasında, müsabakalarını 
bitiren sporcu ve spor kafilesine; yöremizin medeniyetler beşiği İzmir İlimiz ve Ege 
Bölgemizde bulunan kültür varlıklarımızı ücretsiz tanıtmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2 : 23. UNIVERSIADE 2005, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları 
sırasında katılımcıların İzmir'de bulunan Bakanlığıma bağlı müze ve örenyerlerini ziyaret 
talepleri "Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Müze ve Orenyerierine Girişlerde Uygulanacak 
Esaslar" çerçevesinde "Müze ve orenyerierine Ücretsiz Girecekler" bölümünün 2. maddesine 
göre kamu kurum ve kuruluşlarmm davetlisi olarak ülkemize gelecek yabancı resmi konuklar 
ve resmi heyetler ile bunlara refakat eden görevliler kapsamında, 23. UNIVERSIADE 2005 
Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları sırasında katılımcıların İzmir'de bulunan 
Bakanlığıma bağlı müze ve örenyerlerini ziyaretlerine imkan tanınmıştır. 

Ayrıca, konu ile ilgili olarak 23. UNIVERSIADE 2005 İzmir Organizasyonu Komitesi 
tarafından verilecek akreditasyon kartlannı yanlannda bulundunnalan halinde Bakanlığıma 
bağlı müze ve örenyerlerini ücretsiz ziyaret edebilecekleri hususunda İzmir Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. 
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350. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, paket tur turizm sisteminin turizme etkilerine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7129) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIOI'NA 

Aşağıda yer alan konunun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Dr .Ali Arslan 
Muğla Milletvekili 

Ülkemize gelen turist sayısı her yıl artmaktadır. Gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu 
herşey dahil sistemini tercih etmektedir.Uygulamayla ilgili belirli standartlann konulmamış 
olması, herşey dahil sistemini uygulayan tesislerin sayısını da arttırmaktadır. Bu sistemin 
uygulanması bazı sakıncalar doğurmuştur, özellikle yöre esnafı uygulamadan olumsuz 
etkilenmekte ve uygulama, 'açık müze* olan turizm bölgelerimizde kültür turizminin önünde 
bir engel teşkil etmektedir. 

1 - Geçtiğimiz yıl turizm sezonunda herşey dahil sistemini tercih ederek ülkemize gelen 
turistlerin sayısı nedir? 

2- Turizm bölgelerimizde paket tur sistemini uygulayan tesis sayısı kaçtır? 
3- Herşey dahil sisteminin uygulanma koşullan ve standartları belirlenmiş midir? Bu 

konuda bir düzenleme ve çalışma yapılacak mıdır? 
4- Bölge esnafının bu sistemden zarar görmemesi için alınan tedbirler ya da 

hazırladığınız projeleriniz var mıdır? 
5- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırladığı Temel Ekonomik Göstergeler 

Nisan 2005 raporuna göre 2004*te gelen turist sayısı %25.7 artarken turizm gelirleri 
%20*de kalmıştır. Turist başına harcamanın gerilemesinde herşey dahil sisteminin 
etkisi nedir? 

6- Ülkemize gelen turistlerin paket turu tercih etmeleri nedeniyle kultürel,tarihi ve doğal 
güzelliklerimizden mahrum kaldıklarını düşünüyor musunuz? Ülkemizin tanıtımı için son 
derece önemli olan bu konuda alacağınız önlemler neler olacaktır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK610AR-GE-090 JDÖâOS ££' ^-/ 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAl.BAŞK.'nın 28/06/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.O.10.00.02/12365 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Dr.Ali ARSLAN'ın 7/7129-12423 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

E K : 
1- Cevap 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN 7/7129-12423 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Ülkemize gelen turist sayısı her yıl artmaktadır. Gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu 
her şey dahil sistemini tercih etmektedir. Uygulamayla ilgili belirli standartların konulmamış 
olması, her şey dahil sistemini uygulayan tesislerin sayısını da arttırmaktadır. Bu sistemin 
uygulanması bazı sakıncalar doğurmuştur, özellikle yöre esnafı uygulamadan olumsuz 
etkilenmekte ve uygulama, "açık müze" olan turizm bölgelerimizde kültür turizminin önünde 
bir engel teşkil etmektedir. 

SORU 1 : Geçtiğimiz yıl turizm sezonunda herşey dahil sistemini tercih ederek 
ülkemize gelen turistlerin sayısı nedir? 

SORU 2 : Turizm bölgelerimizde paket tur sistemini uygulayan tesis sayısı kaçtır? 

CEVAP 1-2 : Bilindiği üzere her şey dahil sistemi uluslar arası turizm piyasasında 
oluşan bir talebin karşılanması amacıyla, turizm işletmelerimizde serbest piyasa ekonomisine 
bağlı bir pazarlama modeli olarak yıllardır uygulanmakta olup, turizmde rakibimiz olan 
ülkelerin büyük kısmında da bu sistem mevcuttur. 

2004 yılının ilk altı ayında 6727.490 yabancı ziyaretçi ülkemize giriş yapmış, 2005 
yılının ilk altı ayında ise bu rakam % 27,2 artışla 8.558.834'e ulaşmıştır. 

2004 yılının ilk üç ayında turizm gelirleri 1.712.9 milyon dolar olup, 2005 yılının ilk 
üç ayında ise bu rakam % 16,4 artışla 1.993.724.378 dolara ulaşmıştır. 

Bakanlığıma bağlı müzelerimizi 2004 yılı sonu itibariyle 6.221.983 ücretli ve 152.154 
ücretsiz yabancı ziyaret etmiştir. 

Ayrıca, 2005 yılı ilk 5 aylık yabancı ziyaretçi sayısı da 3.183.775 ücretli ve 65.482 
ücretsiz olarak istatistiklere geçmiştir. 

SORU 3 : Her şey dahil sisteminin uygulanması koşulları ve standartları belirlenmiş 
midir? Bu konuda bir düzenleme ve çalışma yapılacak mıdır? 

CEVAP 3 : İşletmeler pazarlama modellerini arz-talep dengesini gözeterek 
oluşturduğundan, Bakanlığımın devam eden uygulaması, serbest piyasa ekonomisi kuralları 
içinde biçimlenen her nevi pazarlama biçimine müdahale etmemek şeklinde olmaktadır. Bu 
nedenle her şey dahil sisteminin uygulanma koşul ve standartları da arz ve talebe göre 
belirlenmektedir. 

SORU 4 : Bölge esnafının bu sistemden zarar görmemesi için alınan tedbirler ya da 
hazırladığınız projeleriniz var mıdır? 

SORU 5 : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Temel Ekonomik 
Göstergeler Nisan 2005 raporuna göre 2004'te gelen turist sayısı % 25.7 artarken turizm 
gelirleri % 2 0 " de kalmıştır. Turist başına harcamanın gerilemesinde her şey dahil sisteminin 
etkisi nedir? 

SORU 6 : Ülkemize gelen turistlerin paket turu tercih etmeleri nedeniyle kültürel, 
tarihi ve doğal güzelliklerimizden mahrum kaldıklarını düşünüyor musunuz? Ülkemizin 
tanıtımı için son derece önemli olan bu konuda alacağınız önlemler neler olacaktır? 

CEVAP 4-5-6 : Her şey dahil sistemi ile faaliyet gösteren tesislerde konaklayan 
turistler istedikleri gibi yöreyi gezerek alışveriş yapabilmekte, doğal ve kültürel turlara 
katılabilmektedirler. 
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351. - Adana Milletvekili Kemal SAĞ'in, THY'nin çalıştığı bankalar ve fınans kuruluşlarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7130) 

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

Aşağıdaki sorumun özelleştirmeden sorumlu Maliye Bakanı Sayın Kemal 
UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.06.2005 

/Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı (THY) mn 2004 ve 2005 yılı 
içerisinde nakit varlıklarını nasıl değerlendirdiği, hangi bankalar ve finans 
kuruluşları ile çalıştığının öğrenilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı (THY) nın 2004 yılı ve 2005 yılı 
Mayıs ayı sonuna kadar aylar itibarı ile vadeli ve vadesiz nakit varlıkları hangi 
bankalar ile finans kuruluşlarında değerlendirilmiştir? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

öze l l e ş t i rme İdaresi Başkanlığı * j ^ j ^ 2Q(J5 

SAVI : B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/9 9 4 5 
K O N U 

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

Adana Milletvekili Kemal SAĞ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih 
edilen 7/7130 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Türk Hava Yolları A.O. 
tarafından soruya verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı (THY) 'nın 2004 ve 2005 yılı içerisinde nakit varlıklarını 
nasıl değerlendirdiği, hangi bankalar ve flnans kuruluşları ile çalıştığının öğrenilmesi ihtiyacı 
hasıl olmuştur. 

SORU 1- Türk Havayolları Anonim Ortaklığı (THY)nm 2004 yılı ve 2005 yılı Mayıs ayı 
sonuna kadar aylar itibari ile vadeli ve vadesiz nakit varlıkları hangi bankalar ite finans 
kuruluşlarında değerlendirilmiştir? 

CEVAP 1- THY A.O.'nm yurtiçi vadeli ve vadesiz nakit varlıkları 2004 yılının Ocak ayından 
2005 yılının Şubat ayına kadar Kamu Hazinedarlığı Genelgesi hükümleri doğrultusunda, 2005 yılı 
Şubat-Mayıs ayları arasında da Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Dışbank, Şekerbank, TEB, 
Koçbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Citibank, Finansbank, Anadolu Bankası, Oenizbank, 
Oyakbank, HSBC, Tekstilbank, Akbank, Altematifbank, Halk Bankası ve Vakıfbank'ta 
değerlendirilmiştir. THY'nın yurt dışındaki faaliyetlerinden elde edilen nakit varlıkları henüz yurt 
içindeki bankalara transfer edilmemiş vadesiz kısmı ise ilgili ülkelerdeki THY'nın ofislerine en 
yakın olan ve minimum masrafla çalışmayı kabul eden bankalarda değerlendirilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

U N A K I T A N 
Maliye Bakanı 
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352. - İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, konut yapı kooperatiflerine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7131) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.06.2005 
Sedat UZUNBAY 

Konut Yapı Kooperatifleri dar gelirli yurttaşların maddTgüçlerine uygun aidatlar ödeyerek 
uzun bir zaman dilimi içinde ev sahibi olmak amacıyla kurulmaktadır. Devlet, Konut Yapı 
Kooperatiflerini teşvik etmek amacıyla 3065 sayılı KDV Kanununa 4369 sayılı kanunla eklenen 15. 
madde hükmü gereği 29.07.1998 tarihinden fince inşaat ruhsatı almış konut yapı kooperatiflerine ait 
taahhüt işlerini KDV'den istisna etmiştir. 

01.01.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren bu hüküm gereği 
istisnanın uygulanması koşulları 49 ve 66 no.lu KDV genel tebliğlerinde açıklanmıştır. Konut Yapı 
Kooperatiflerinin yapılan inşaat taahhüt işlerini KDV'den istisna olabilmesi için; inşaat ruhsatının 
29.07.1998 tarihinden önce alınmış olması kaydıyla, kooperatifin konut yapı kooperatifi olması, işin 
konut yapı kooperatifine yapılması, yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanmasıdır. 

Bu uygulamalar devam ederken Maliye Bakanlığınca yayınlanan 21.11.2003 tarih ve 2003/5 
sayılı KDV sirkülerinde bugüne kadar değinilmemiş bir konuya değinilerek "İnşaat ruhsatlarının 
münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmesi gereklidir" şeklinde bir açıklamada 
bulunulmuştur. Bu durumda olmayan yapı kooperatiflerine ait inşaat taahhüt işlerine ne istisna ne de 
indirimli oran KDV'sinin uygulanamayacağı şeklinde görüş bildirmiştir. 

Konu, Konut Yapı Kooperatiflerince dava konusu yapılmış ve sonuç olarak Danıştay 7. 
Dairesi 04.11.2004 tarih ve Esas No:2004/3018, Karar No: 2004/2767 sayılı kararlarında; sirkülerlerin 
kural koyucu nitelik taşımamaları dolayısıyla hukuk düzeninde herhangi bir değişiklik 
oluşturamayacağı kararlaştırılmıştır. Ancak buna rağmen Maliye Bakanlığı teşkilatları anılan 
sirküler gereği işlem yapmaktadır. 1998 yılından 2003 yılına kadar aradan 6 yıl geçtikten sonra 
sirküler ile yapılan açıklama konut yapı kooperatiflerini zora sokmuş. İnşaatların durmasına, 
müteahhitler ile anlaşmazlıkların çıkmasına neden olmuştur. 

Ne kanun metninde ne de bu konuda yayınlanan 49 ve 66 seri no.lu KDV Genel Tebliğlerinde 
inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına olması gerektiğine dair bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

1. Dar gelirli yurttaşlarımız tarafından kurulmuş olan konut yapı kooperatifleri arsa bedellerini 
peşin ödeyememekte ve arsaları kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile alıp arsa bedeli ödemesini 
uygun vadeye yaymak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda 3199 sayılı İmar kanunu 
gereğince arsa tapusu kimin üzerine ise inşaat ruhsatı da onun adına çıkmaktadır. Bu 
durumda olup da inşaat ruhsatları münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmemiş 
olan konut yapı kooperatiflerine istisna veya indirimli oran KDV'sinin uygulanmaması sizce 
yasal bir uygulama mıdır? Yasal bir uygulama ise; kanunda'ye' anılan tebliğlerde sayılan 
şartları sağladıkları halde istisna veya indirimli oran KDV'sinin uygulanmamasının yasal 
dayanağı nedir? 

2. Maliye Bakanlığınca yayınlanan 21.11.2003 tarih ve 2003/5 sayılı KDV sirkülerinin Danıştay 
7. Dairesi 04.11.2004 tarih ve Esas No:2004/3018, Karar No: 2004/2767 sayılı kararlarında; 
sirkülerlerin kural koyucu nitelik taşımamaları dolayısıyla hukuk düzeninde herhangi bir 
değişiklik oluşturamayacağı kararlaştırılmış olduğuna göre bu sirkülerin uygulamaya esas 
teşkil edecek hukuki bir niteliği var mıdır? 

3. Maliye Bakanlığınca yayınlanan 21.11.2003 tarih ve 2003/5 sayılı KDV sirkülerinin iptal 
edilmesi veya "inşaat ruhsatlarının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmesi 
gereklidir" şartının kaldırılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-456 r v o t t K A C 
KONU: Yazılı Soru Önergesi \ \ , 08 .0 5 * 0 3 9 O 4 D 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.06.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Sedat UZUNBAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7131 sayılı 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 15 inci maddesi ile 4369 sayılı Kanunun 
yayımlandığı 29.07.1998 tarihinden önce yapı inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin 
konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna 
olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu tarihten sonra konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat 
taahhüt işleri ise 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki I sayılı listenin 12 numaralı 
bendi gereğince %1 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. 

Dar gelirli üyelerinin konut ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulan konut yapı 
kooperatiflerinin bu amaçla hizmet alan sıfatıyla yaptıracakları inşaat taahhüt işlerinde söz 
konusu istisna ve/veya indirimli oran uygulamasından yararlanmalarında arsa sahipliği ile 
yapı inşaat ruhsatı sahipliğinin bir bütün olarak aranılması vergi güvenliği açısından yerinde 
ve gerekli bir uygulama olup işin mahiyetine uygundur. Zira bu sayede, söz konusu teşvik 
unsurundan haksız bir biçimde yararlanılması (kooperatifçilik adı altında örgütlenerek bir 
nev'i müteahhitlik işine yönelimler) önlenmektedir. 

Diğer taraftan, katma değer vergisi oranlarına ilişkin 17.07.2002 tarihli ve 2002/4480 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Katma Değer Vergisi Kanununun alt normu niteliğini taşımakta 
ve söz konusu Kararnamenin Eki I sayılı listenin 12 inci sırası ile anılan Kanunun geçici 15 
inci maddenin kapsamı nitelik itibariyle paralellik arz etmektedir. Bu nedenle konut yapı 
kooperatiflerine yapılacak inşaat taahhüt işlerine %1 oranında katma değer vergisi 
uygulanabilmesi için inşaat ruhsatının konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması 
gerekmektedir. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere soru önergesinde 21.11.2003 tarihli ve 2003/5 
sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yer alan "inşaat ruhsatlarının münhasıran konut yapı 
kooperatifi adına düzenlenmesi gereklidir." şartının Katma Değer Vergisi Kanununa aykırı bir 
boyut içermediği tabiidir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 413 üncü maddesinde mükelleflerin. Maliye 
Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi 
durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar 
hakkında izahat isteyebilecekleri ve yetkili makamların yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya 
sirkülerle cevaplamak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, som Önergesine konu 21.11.2003 tarih ve 2003/5 sayılı Katma Değer. -
Vergisi Sirküleri de gerek mükelleflerden, gerekse teşkilatımızdan Bakanlığımıza intikal eden 
tereddütler üzerine birden fazla mükellefin sorunlarını gidermek amacıyla verilen toplu bir 
cevaptır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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353. - Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, TREDAŞ'a elektrik borcu olan abonelere 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7132) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı1 

olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCM 
Tekirdağ Milletvekili 

Vatandaşlarımızdan, TREDAŞ ' a olan elektrik borçları nedeniyle gecikme zammı 
adı altında, nasıl ve hangi oranda hesaplandığı belli olmayan yüksek miktarlarda borç 
tahsil edildiği, bu borçlarını ödenmesinde vatandaşlarımıza gerekli esneklik 
gösterilmeden, icra işlemlerinin başlatıldığı görülmektedir. 

Elektrik borcunu çeşitli nedenlerden dolayı zamanında ödeyemeyen 
vatandaşlarımızdan belli oranda gecikme faizi alınması, kaçak elektrik kullananların 
cezalandırılması, toplumsal ödevlerini düzenli olarak yerine getiren vatandaşlarımızın 
haklarının korunması gibi önlemler herkesin genel kabulüdür. Ancak gecikme zammı adı 
altında vatandaşlarımızdan tahsil edilen fahiş miktarlar karşısında vatandaşlarımızın 
karşılaştığı mağduriyetler kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır, örneğin 25 YTL'lik bir 
borca bir buçuk yıllık bir gecikme için 500 YTL'yi aşan miktarda tahsilat talep edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1-15.06.2005 tarihi itibariyle Tredaş'a borcu olan elektrik abonesi sayısı nedir? Bu 
borçların ana para ve faiz tutarlarının toplamları nedir? 

2-15.06.2005 tarihi itibariyle Tredaş'a elektrik borcu nedeniyle hakkında icra takibi 
başlatılan elektrik abonesi sayısı nedir? 

3- Tredaş elektrik borçlarına yüzde kaç gecikme faizi uygulamaktadır? Tredaş'a 
elektrik borcu olanların, bu borçlarını ödeyememeleri nedeniyle bir buçuk yıllık süre içinde 
ve enflasyonun yıllık yüzde 8-10 larda bulunduğu bir ortamda neredeyse ana paranın on 
katına ulaşan bir miktarda faiz ödemek zorunda bırakılmalarını, sosyal devlet ve sosyal 
adalet açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4- Elektrik borçları nedeniyle uygulanan faiz oranlarında ve bu faiz oranları 
nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi konusunda bir 
düzenleme yapılması düşünülebilir mi? 

5- Elektrik kullanımı için vatandaşlarımızdan ne kadar abonelik ücreti 
alınmaktadır? Borçları nedeniyle elektriği kesilen vatandaşlanmızm, elektriklerinin 
yeniden kullanıma açılması için kaç YTL tahsil edilmektedir? Bu miktar neye istinaden 
alınmaktadır? Söz konusu yeniden açma ücretinin adil olduğuna inanıyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK BAŞBAKANLIK 2 ? i^ onn 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı **WZ 4005 

SAYI :B.02.1.ÖİB.O.tftt)0.00/ 9617 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/7132 esas sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Vatandaşlarımızdan, TREDAŞ'a olan elektrik borçları nedeniyle gecikme zammı 
adı altında, nasıl ve hangi oranda hesaplandığı belli olmayan yüksek miktarlarda borç 
tahsil edildiği, bu borçlarını ödenmesinde vatandaşlarımıza gerekli esneklik gösterilmeden, 
icra işlemlerinin başlatıldığı görülmektedir. 

Elektrik borcunu çeşitli nedenlerden dolayı zamanında ödeyemeyen 
vatandaşlarımızdan belli oranda gecikme faizi alınması, kaçak elektrik kullananların 
cezalandırılması, toplumsal ödevlerini düzenli olarak yerine getiren vatandaşlarımızın 
haklarının korunması gibi önlemler herkesin genel kabulüdür. Ancak gecikme zammı adı 
altında vatandaşlarımızdan tahsil edilen fahiş miktarlar karşısında vatandaşlarımızın 
karşılaştığı mağduriyetler kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır, örneğin 25 YTL' lik bir 
borca bir buçuk yıllık gecikme için 500 YTL'yi aşan miktarda tahsilat talep edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1- 15.06.2005 tarihi itibariyle TREDAŞ'a borcu olan elektrik abonesi sayısı 
nedir? Bu borçların anapara ve faiz tutarlarının toplamı nedir? 

CEVAP 1- Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda, 
TREDAŞ'ın 15.06.2005 tarihi itibariyle takibe alınmamış; 145.903 adet aboneden ana para ve 
faiz alacağı tutarları toplamı 63.262.885 YTL, ayrıca taksite bağlanmış alacağının da 
14.002.338.-YTL olduğu tespit edilmiştir. 

SORU 2- 15.06.2005 tarihi itibariyle TREDAŞ'a borcu nedeniyle hakkında icra takibi 
başlatılan elektrik abonesi sayısı nedir? 

CEVAP 2- TREDAŞ'ın 15.06.2005 tarihi itibariyle icra takibine alınmış 14257 aboneden 
18.480.263.YTL alacağı bulunmaktadır. 

SORU 3- TREDAŞ elektrik borçlarına yüzde kaç gecikme faizi uygulamaktadır? 
TREDAŞ'a elektrik borcu olanların, bu borçlarını ödeyememeleri nedeniyle bir buçuk 
yıllık süre içinde ve enflasyonun yıllık yüzde 8-10 larda bulunduğu bir ortamda neredeyse 
ana paranın on katına ulaşan bir miktarda faiz ödemek zorunda bırakılmalarını, sosyal 
devlet ve sosyal adalet açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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CEVAP 3 - Süresi içinde ödenmeyen enerji bedellerine aylık % 2 gecikme zammı 
uygulanmaktadır. 19.11.2003 tarihinde % 5 olan gecikme zammı % 4 'e indirilmiş olup, 
01.10.2004 tarihinden itibaren ise gecikme zammı % 2'ye indirilmiştir. 10 katına ulaşan faiz 
söz konusu değildir. 

SORU 4- Elektrik borçları nedeniyle uygulanan faiz oranlarında ve bu faiz oranları 
nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir 
düzenleme yapılması düşünülebilir mi? 

CEVAP 4- 2003 yılında tüm abonelere gecikme zammı affı getirilmiş olup, 2005 
yılında Tarımsal Sulama ve Köy îçme Suyu abonelerine de gecikme zammı affı 
uygulanmaktadır. Ayrıca, Belediyelerin borçlarını yeniden yapılandırmaları için çalışmalar 
devam etmektedir. 

SORU 5- Elektrik kullanımı için vatandaşlarımızdan ne kadar abonelik ücreti 
alınmaktadır.? Borçları nedeniyle elektriği kesilen vatandaşlarımızın, elektriklerinin 
yeniden kullanıma açılması için kaç YTL tahsil edilmektedir? Bu miktar neye istinaden 
alınmaktadır? Söz konusu yeniden açma ücretinin adil olduğuna inanıyor musunuz? 

CEVAP 5-
12 kW KURULU GÜCÜNDEKİ BİR ABONEDEN 
PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN: 

(Bağlantı Gücü= Sözleşme GücU= 7,2 kW'tır). 
7,2 kW'lık Bağlantı Gücü olan aboneden (Mesken Abonesi) 
Basılı Evrek Bedeli : 1,00-YTL(KDV Dahil) 
Güvence Bedeli : ( 7,2 x 7,80) 56,16-YTL 
Pul Bedeli : 0,42.-YTL 
TOPLAM : 57,58.YTL 

DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN 
Basılı Evrak Bedeli 
Bağlantı Bedeli 
Pul Bedeli 
TOPLAM 

2,O0.YTL(KDV Dahil) 
(7,2 x2,40x%l 8 KDV) 20,39 YTL 
0,13-YTL 
22,52-.YTL 

Perakende Satış Sözleşmesi + Dağıtım Bağlantı Anlaşması için Toplam: 80,10 YTL 
alınır. Borçları nedeniyle elektriği kesilen aboneden (mesken) 6.55-YTL kesme bağlama 
ücreti, ilgili Kurul Kararlan ve yönetmelikler gereği alınmaktadır. Bu miktar her yıl sonunda 
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenmekte ve TEDAŞ'ca uygulanmaktadır. 

Söz konusu açma ücreti, elektriği kesmek ve yeniden açmak için eleman ve araç 
görevlendirme masrafları karşılığı alınmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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354.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, Universiade Oyunları için ayrılan ödenek 
miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7133) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanımız Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Bütün dünyanın dikkati üzerinde olacak olan Universiade . oyunları; ülkemizin 
tanıtımında oldukça önemlidir. Bu organizasyonda her türlü gereksinimlerin en güzel 
şekilde yerine getirilebilmesi, organizasyondaki başarımızın uluslararası 
değerlendirilmede ve de tanıtımında iyi sonuçlar vermesi ülkemiz ve yöremiz için 
oldukça önemli bir kazanım olacaktır. Bu nedenle; 

1- Bu organizasyon için ayrılan ödenek ne kadardır ve yeterli midir? Ek bir 
ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel MudttrlttğU 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12.3/51 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 2 G. 0 7. 0 5 * 1 4 8 3 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 28.6.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'a ait 7/7133 
esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız 
görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

11.8.2005-21.8.2005 tarihleri arasında İzmir ilinde yapılacak olan 23 üncü Dünya 
Üniversitelerarası Spor Oyunlarının (UNİVERSİADE) organizasyonu için Bakanlığımız 
Bütçesinden bu güne kadar 62.558.673 YTL. ödenek verilmiştir. 

Söz konusu organizasyonun giderleri için ihtiyaca binaen yapılacak ödenek talebi, 
Bakanlığımız Bütçesinden karşılanmaya devam edilecektir. * 

Bilgilerine arz ederim. /"// 

Kenfrâİ UNAKITAN 
VMaliye Bakanı 
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355. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa TÜPRAŞ'a ait bir taşınmazın kiralanmasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7134) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. . / r^*Ş 

Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

Aliağa'da bulunan Tüpraş A.Ş.'nin mülkiyetinde iken Hazine tarafından denizden 
dolma yerlerden ve kıyı kenar çizgisi içinde kaldığından dolayı tapu iptali davası açılan, 
Aliağa 3331 parsel sayılı taşınmazın tapusu, Aliağa Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.05.1999 
tarih ve 1996/118 karar sayılı kararı ile iptal edilmiş ve karar kesinleşerek, taşınmazın tapusu 
iptal edilerek tescil harici bırakılmıştır. 

Taşınmaz üzerinde, tenis kortları, voleybol, basketbol sahaları, futbol sahası, çok 
büyük alam kaplayan havuzu, restoran ve kafeteryaları, duşlar, tuvaletler ile birlikte toplam 80 
adet betonarme konut bulunmaktadır. 

Tapusu iptal edilen bu taşınmaz Tüpraş tarafından hazineye teslim edilmiş olup, şu 
anda Aliağa Belediyesine bağlı bir şirkete usulsüz bir şekilde sözde kiralanmış Belediye 
şirketi de bir başka şirkete uzun süreli kiraya vermiştir. 

Durum bu aşamada iken; Tesisin teslim edildiği tarihten bu güne kadar; 

1-Hazineye kira geliri olarak ne kadar para ödenmiştir? 
2-Hazineye ödeme yapılmamışsa hazine zararı ne kadardır, bundan aslan payını kimler 

almıştır? 
3- Kiralama işlemi hangi usule göre yapılmıştır? 
4-Yapıldı ise bu işlemlerden hazine haberdar mıdır? 
5-Kamuya açık olması gerekçesi ile tapusu iptal edilen taşınmazdan şu anda Aliağa 

halkı yararlanmakta mıdır? 
6-Müfettişlerinizin bu konuda hem raporu, hem de itirazı olduğunu biliyor musunuz? 
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2 5 tmuz2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/7134 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Aliağa'da bulunan Tüpraş A.Ş.'nin mülkiyetinde iken Hazine tarafından denizden 
dolma yerlerden ve kıyı kenar çizgisi içinde kaldığından dolayı tapu iptali davası açılan, Aliağa 
3331 parsel sayılı taşınmazın tapusu, Aliağa Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.05.1999 tarih ve 
1996/118 karar sayılı kararı ile iptal edilmiş ve karar kesinleşerek, taşınmazın tapusu iptal 
edilerek tescil harici bırakılmıştır. 

Taşınmaz üzerinde, tenis kortları, voleybol, basketbol sahaları, futbol sahası, çok büyük 
alanı kaplayan havuzu, restoran ve kafeteryaları, duşlar, tuvaletler ile birlikte toplam 80 adet 
betonarme konut bulunmaktadır. 

Tapusu iptal edilen bu taşınmaz Tüpraş tarafından hazineye teslim edilmiş olup, şu 
anda Aliağa Belediyesine bağlı bir şirkete usulsüz bir şekilde sözde kiralanmış, Belediye şirketi 
de bir başka şirkete uzun süreli kiraya vermiştir. 

Durum bu aşamada iken; Tesisin teslim edildiği tarihten bu güne kadar ; 

SORU l- Hazineye kira geliri olarak ne kadar para ödenmiştir? 

SORU 2- Hazineye ödeme yapılmamışsa hazine zararı ne kadardır, bundan aslan 
payını kimler almıştır? 

SORU 3- Kiralama işlemi hangi usule göre yapılmıştır? 

SORU 4- Yapıldı ise bu işlemlerden hazine haberdar mıdır? 

SORU 5- Kamuya açık olması gerekçesi ile tapusu iptal edilen taşınmazdan şu anda 
Aliağa halkı yararlanmakta mıdır? 

SORU 6- Müfettişlerinizin bu konuda hem raporu, hemde itirazı olduğunu biliyor 
musunuz? 

CEVAPLAR - Üzerinde TÜPRAŞ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin bulunduğu Aliağa 
Adacık mevkiinde bulunan 3331 parsel nolu taşınmazla ilgili olarak Hazine tarafından açılmış 
olan tapu iptali davası Aliağa Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/05/1999 gün ve 1999/118 sayılı 
kararı ile aleyhe sonuçlanmış ve söz konusu tapu iptal edilmiştir. Yerel mahkeme tarafından 
verilmiş olan karar, Yargıtay I. Hukuk Dairesinin 07/12/1999 gün ve 11937/12922 sayılı kararı ile 
onanmıştır. 

Bahse konu yargı kararları gereği olarak söz konusu parsel, üzerindeki binalar ve tesislerle 
birlikte Mal Müdürlüğüne 01/08/2000 günü teslim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.\.Ö\B.0.6S.00Ml " " ** ^ 
KONU : Soru Önergesi 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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356. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, vergi mükellefi sayısına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7135) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

K A N D O Ğ A N \ Ümmet 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - 2004 yılı Aralık ayı sonu itibariyle vergi mükellefi sayısı kaçtır? 

2 - 2005 yılı Ocak — Mayıs Aylarında, 2004 yılı Aralık ayı sonuna göre, 
vergi mükellefi sayısında azalma olduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar 
doğru mudur? 

3 - İddialar doğru ise, büyüme rekorunun kırıldığını, her şeyin iyiye gittiğini 
iddia ettiğiniz bir ekonomide, vergi mükellefi sayısında azalma olması bir 
çelişki değil midir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-457 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 11.08.05*039543 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.06.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın taranma tevcih ettiği 7/7135 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

2004 yılı sonu itibariyle mükellef sayısı 4.031.702 dir 

Bu sayıya, 5228 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesinde yapılan 
değişiklik uyarınca mükellefiyet kaydı re'sen silinen 171.117 adet gayri faal mükellef de dahil 
bulunmaktadır. Bu sayı çıkıldığında ise mükellef sayısı (4.031.702 - 171.117=) 3.860.585 
olmaktadır. 

2005 Mayıs ayı sonu itibariyle mükellef sayısı 3.917.032 olup, 2004 yılı sonu faal 
mükellef sayısından 56.447 daha fazla olup mükellef sayısında önemli bir artışı 
göstermektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Eemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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357. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ülkemizdeki konut yapı kooperatiflerine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7136) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederiı 

Saygılarımla. 

DYP Hatay Mille 

Ülkemiz genelinde onbinlerce Konut Yapı Kooperatifi faaliyet 
göstermektedir. Ancak "bu tür yapı kooperatiflerinde çeşitli usulsüzlüklerin 
yapıldığı da bazı basın ve medya organlarında sık sık yer almaktadır. 

Bu çerçevede; 

1 - Ülkemizde halen faaliyet gösteren kaç yapı kooperatifi bulunmaktadır? 

2- Son iki yılda yapı kooperatiflerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığına 
dair Bakanlığınıza kaç müracaat yapılmıştır? 

3-Bu başvurulardan kaçı değerlendirilmiştir? Bu değerlendirmeler 
sonucunda suçlu bulunan kaç kooperatif yöneticisi tespit edilmiştir? Bu 
yöneticiler hakkında ne gibi adli ve idari işlemler yapılmıştır? 

4-Antalya-Alanya ilçesinde faaliyet gösteren "Mega Yıldız Konut Yapı 
Kooperatifi Yöneticileri ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Personelinin 
yapmış olduğu haksız uygulamaları, adı geçen kooperatif üyelerince 
Bakanlığınıza intikal ettirildiği, bu şikayetlerle ilgili gerekli incelemelerin 
yapılabilmesi için, konunun tarafınızca, 07/03/2005 tarihinde Teftiş Kurulu 
Başkanlığına gönderildiği, bu güne kadar bu konudaki çalışmalarla ilgili 
olarak müracaat sahiplerine herhangi bir bilgini verilmediği iddia 
edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise, bilgi verilmemesinin 
gerekçesi nelerdir? Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmaları hangi 
safhadadır? Bu çalışmaların bugüne kadar sonuçlandın lmamasıriın nedenleri 
nelerdir ve ne zaman sonuçlandırılacaktır? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

0 2 AĞU 2005 SAYI : B 14.0.BHÎ Ç1-46JZ. ' A U 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

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

İLGİ : 28.06.2005 tarih v e A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7136-12424/35872 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN' ın , "Ülkemizdeki konut yapı 
kooperatiflerine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7136) esas 
nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AİİCOŞKU 
Sanayi vV Ticare^B^ 

E K : önerge cevabı 

HATAY MİLLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ, 

Cevap 1- Bakanlığımız Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarına göre; Ülkemizde 14.07.2005 
tarihi itibariyle faaliyetlerini sürdüren 62.397 konut yapı, 1.098 küçük sanayi sitesi ve 1.868 
toplu işyeri yapı olmak üzere toplam 65.363 yapı kooperatifi bulunmaktadır. 

Cevap 2- Son iki yılda (Ocak 20O4 den 14.07.2005 tarihine kadar) kooperatiflerin 
çeşitli sorunları ile ilgili olarak Bakanlığımıza toplam 1891 başvurunun yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

Cevap 3 - Bakanlığımıza yapılan bu başvuruların tamamı değerlendirmeye alınmış 
bulunmaktadır. Kooperatif ve üst kuruluşlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı yönündeki 
şikayetlerin 1032 adedi Sanayi ve Ticaret il Müdürlüklerine, 154 adedi ise kooperatif 
denetçileri ve üst kuruluşlarına incelettirilmiş olup, bu incelemeler sonucu düzenlenen 
raporlara bağlı olarak kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarına talimat, şikayetçilere de 
bilgi verilmesi sağlanmış, 241 adet başvuruya da doğrudan cevap verilerek şikayetçiler 
bilgilendirilmiştir. 

Ayrıca 464 adet başvuru Bakanlığımız denetim elemanlarına incelettirilmiş ve bu 
incelemeler sonucunda düzenlenen raporlara istinaden kooperatiflere talimat, şikayetçi 
ortaklara da iddiaları ile ilgili geniş ve açıklayıcı bilgiler verilmiş olup, son iki yılda 
kooperatiflerde görülen usulsüzlük ve yolsuzluklar nedeniyle 2004 yılında 255 ve 2005 
yılında 103 olmak üzere toplam 358 kooperatif yöneticisi hakkında Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Cevap 4- S.S Antalya Mega Yıldız Konut Yapı Kooperatifi hakkında, kooperatif 
ortağı Ali KESER ve 8 arkadaşı tarafından imzalanan 07.03.2005 tarihli dilekçede belirtilen 
şikayet konularının incelenmesi için bir Bakanlık Müfettişi görevlendirilmiş ve göreve 
başlamış olup, şikayetçilere bu yönde bilgi verilmiştir. 

Kooperatif ortağı Ali KESER tarafından verilen 01.07.2005 tarihli dilekçe ve ekleri de 
evveliyatı ile birleştirilerek değerlendirilmek üzere görevlendirilen Bakanlık Müfettişine 
intikal ettirilmiştir. 
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358. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın ders programlarının hazırlanmasına ve 
maliyetine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7137) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından maddeler, 
halinde yazrlı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa GAZALCI 

Denizli Milletvekili 

1. Bakanlığınız tarafından hazırlanan ders programlarının maliyeti hangi kaynaklardan 

karşılanmaktadır. Programların hazırlanması için yabancı kaynak kullanılmakta mıdır? 

Kullanılıyorsa bunlar hangi kaynaklardır? 

2. İlköğretim Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Sosyal 

Bilgiler ve Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders programlarının her birinin ayrı ayrı 

maliyeti ne kadardır? Bu programların hazırlanmasında yabancı kaynak kullanıldı ise 

toplam para miktarı döviz cinsinden ne kadardır? Ödeme koşulları ve faizi nedir? 

3. Komisyon üyelerine ödenen toplam ücret ne kadardır? Söz konusu ders programlarını 

hazırlayan her bir komisyonun başkanına toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? 

4. Ders programlarmm ve eğitim materyallerinin hazırlanması, incelenmesi ve satın 

alınması dahil herhangi bir aşamasına bakanlığınız dışından yerli veya yabancı bir 

organizasyon adına denetim, rapor hazırlama, seminer verme gibi işlemlere katılan 

kişi veya kuruluş var mıdır? Bu kişi veya kuruluşların adı ve çalışmalara katılım 

nedenleri nelerdir? Bu kişi ve kuruluşlara bunlara ücret ödenmekte midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.O3.05.03-11/ Ç&\A 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCl'nın, "Ders programlarının hazırlanmasına 
ve maliyetine ilişkin" ilgi yazı eki 7/7137 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. İlköğretim 1-8'inci sınıflar öğretim programları için ulusal kaynaklardan yapılan 
harcama, bu çalışmalarda istihdam edilen ve 15 Kasım 2003 tarihinden günümüze kadar farklı 
zaman aralıklarında çalışan toplam 85 öğretmenin personel giderinden ibarettir. Bu öğretmenlere 
ödenen maaş ve ek ders ücreti dışında 01.12.2003-31.12.2003 tarihleri arasında Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi Müdürlüğü 
ve Akşam Sanat Okulu döner sermayesinden toplam 7.911,813 YTL fazla mesai ücreti 
ödenmiştir. 

Programların diğer giderleri, Avrupa Birliği hibeli Temel Eğitime Destek Projesi'nden 
karşılanmış olup bu harcama da ilköğretim; Hayat Bilgisi için 350.743 €, Türkçe için 382.544 €, 
Matematik için 356.063 €, Fen ve Teknoloji Eğitimi için 423.449 €, Sosyal Bilgiler için 355.004 
€ olmak üzere, toplam seminerler, uzmanlar, komisyonlar ve çalıştaylar için 1.867.803 6'dur. 
TEDP'in bütçesi AB'den hibe şeklinde sağlandığından dolayı geri ödemesi olmayacaktır. 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programının hazırlanması için herhangi bir 
yabancı kaynak kullanılmamıştır. Bu öğretim programının hazırlanmasında görevlendirilen öğretim 
üyeleri ve alan uzmanları maaşları karşılığı bu görevi yürütmüşler, kendilerine ek bir ödeme 
yapılmamıştır. 

3. Temel Eğitime Destek Projesi'nden Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen ve 
Teknoloji Eğitimi, Sosyal Bilgiler dersleri olmak üzere toplam beş komisyon için görevlendirilen 50 
kişiye 1.909 adam gün karşılığı olarak 289.865 € ödeme yapılmıştır. 

Her bir ders için komisyon başkanlarına ödenen ücret aşağıda verilmiştir. . , 
Hayat Bilgisi Komisyonu başkanına : 9.250 €. 
Matematik Komisyonu başkanına : 8.800 6. 
Sosyal Bilgiler Komisyonu başkanına : 9.250 € . 
Türkçe Komisyonu başkanına : 13.765 € (farklı zamanlarda iki komisyon 

başkanına ödenen). 
Fen ve Teknoloji Komisyonu başkanına : 9.250 €. 

Yukarıda yer alan miktarlar 31 Mart 2005 tarihi itibarıyla toplam hak ediş ve ödemeleri 
yansıtmaktadır. 

Söz konusu uzmanlar ve alacakları ücret Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Temsilciliği 
ya da temsilcilik adına konsorsiyum firma tarafından belirlenmektedir. Konsorsiyumların 
uzmanlara Ödeyeceği ücret ve diğer ödemeler Avrupa Komisyonunun yaptığı uluslararası ihaleye 
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bağlı olarak belirlenmektedir. Bakanlığımızın söz konusu uzmanlara yapılacak ödeme miktarını 
belirleme konusunda yetkisi bulunmamaktadır. 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programı Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinden iki öğretim üyesi ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenlerden oluşturulan bir komisyon 
tarafından hazırlanmıştır. Üniversite öğretim üyeleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 
38'inci maddesine göre Bakanlığımızda görevlendirilmiş olup bu tür görevlendirilenler maaşlarını 
görevli bulundukları üniversitelerden almaktadırlar. Görevli öğretmenlere ise maaş ve ders ücretleri 
dışında komisyonda görev almalarından dolayı herhangi bir ek ödeme yapılmamıştır. 

4. öğretim programlan ve materyallerinin hazırlanması, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığınca, İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile 
koordineli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız dışında yerli ve yabancı bir 
organizasyon görev almamaktadır. Program geliştirme ve eğitim materyallerinin hazırlaması, 
incelenmesi ve satın alınması dahil, hiçbir aşamada Bakanlığımız dışında yerli veya yabancı bir 
organizasyon adına denetim yapma, rapor hazırlama gibi herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Sadece, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçlarını İnceleme 
Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle ders kitaplarının uluslararası standartlarda ve üçlü set 
-öğrenci ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kitabı- halinde basılmasına karar 
verildiğinden; uluslararası tecrübenin ders kitabı hazırlanmasında yayınevlerine ve yazarlara 
aktarılması amacıyla 28-30 Haziran 2004 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca görevlendirilen iki yabancı uzman 
tarafından "Yeni Nesil Eğitim Materyalleri Tasarımı" adı altında 200 kişinin katılımıyla özel 
yayınevlerine yönelik bir seminer verilmiştir. Bu seminerin masrafları Temel Eğitime Destek 
Projesi kapsamında AB den alınan hibe ile karşılanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ — ^ -

/^^Dojp^Ör. Hüseyin Ç E L İ I ^ 
Millî Eğitim B a k a n / 
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359. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, meslekî ve teknik eğitim okullarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7138) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Bakanlığınıza bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarına, 1997'den bu 
güne kadar kayıt yaptıran öğrenci sayısı yıllar itibariyle kaçtır? 

2 - Aynı süre içerisinde kapatılan, birleştirilen Mesleki ve Teknik Okul veya 
bu Okullara ait bölümler var mıdır? Varsa yıllar itibariyle dökümü nasıldır? 

3 - Bu okullara öğrencilerin ilgi göstermemesinin sebepleri nelerdir? 

4 - B u durumu düzeltmek için yaptığınız bir çalışma var mıdır? Varsa, 
almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir? Ne zaman hayata geçirilecektir? 

T . C . 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma , P l an l ama ve Koord inasyon Kuru lu Başkan l ığ ı 

Say ı : B.O8.O.APKL.0.O3.O5.O3-1 l /"SA9-\ â / Ö / 200S 
K o n u : Soru ö n e r g e s 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 - .28.06.2005 ta r ih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-12365 sayılı yaz ı . 

Den iz l i Mi l le tveki l i Say ın Ü m m e t K A N D O Ğ A N ' ı n , " M e s l e k i ve t e k n i k eğ i t im 
oku l l a r ına i l i şk in" ilgi yaz ı eki 7 /7138 esas numara l ı yazıl ı soru önerges i ince lenmiş t i r . 

1-2. M e s l e k i ve teknik l iselere 1997 yı l ından b u g ü n e kada r yı l lar i t ibar ıyla yeni kayı t 
yap t ı r an öğrenc i sayılar ını içeren liste (Ek-1 ) , mes lek i v e teknik l iselerden kapa t ı l an ve 
b i r leş t i r i lenler in sayısı ile b u l iselerde kapat ı lan bö lüm sayısını içeren liste (Ek-2 ) ek te 
sunu lmuş tu r . 

3-4. M e s l e k i v e teknik or ta öğ re t im kurumla r ına öğrenc i le r in i lgi g ö s t e r m e m e s i n i n 
t eme l s ebeb in in , bu okul lar ın öğrenci le r iy le ilgili y ü k s e k ö ğ r e t i m e geçiş s i s t emindek i 
ada le t s iz l ik le r o l d u ğ u değer lendi r i lmekted i r . 

B i l ind iğ i üzere . H ü k ü m e t i m i z c e uygu lanmak ta o lan . Acil E y l e m P l a n ı ' n d a ye r a l an 
B a k a n l ı ğ ı m ı z s o r u m l u l u ğ u n d a k i faaliyetlerden SP-9 numara l ı o lanı "Ün ive r s i t eye ye r l e ş t i rme 
s i s t emi fırsat eş i t l iğ ini sağ layacak şeki lde yen iden d ü z e n l e n e c e k " k o n u l u faaliyettir . B u n a 
i l i şkin ça l ı şma la r sonuç land ı r ı lmış ve haz ı r lanan b u konudak i K a n u n Tasar ı s ı , T ü r k i y e Büyük 
Mi l l e t M e c l i s i Başkan l ı ğ ına intikal e t t i r i lmiş , ancak, h e n ü z k a n u n l a ş m a süreci 
t a m a m l a n m a m ı ş t ı r . 

B i lg i l e r in ize a r z eder im. 

E K / E K L E R : 
1 - L is te 
2 - Lis te 

D o ç . Dr . HUseyînX'ELİK; 
Mi l l î E ğ i t i m K k a ı ı ı 
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Ek-1 

MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE YILLARA GÖRE YENİ KAYIT ÖĞRENCİ 
SAYISI 

YILLAR 

1997-1998 

1998-1999 

1999-2000 

2000-2001 

2001-2002 

2002-2003 

2003-2004 

2004-2005 

MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİMDE YENİ KAYIT ÖĞRENCİ 
SAYISI 

TOPLAM 

318.597 

304.939 

277.675 

255.169 

298.178 

320.356 

356.265 

380.123 

ERKEK 

198.149 

191.935 

174.656 

166.608 

189.322 

209.204 

229.815 

239.905 

KIZ 

120.448 

113.004 

103.019 

88.561 

108.856 

111.152 

126.450 

140.218 

NOT: 1) Açık Ortaöğretim bilgileri dahil değildir. 

Ek-2 

Yılı 

1997-1998 

1998-1999 

1999-2000 

2000-2001 

2001-2002 

2002-2003 

2003-2004 

2004-2005 

Kapatılan Okul Sayısı 

2 

3 

— 

3 

17 

2 

1 

13 

Kapatılan Bölüm Sayısı 

19 

13 

10 

11 

49 

9 

17 

38 

Birleştirilen Okul Sayısı 

— 

— 
,_ . . . . . 

— 

25 

127* 

2 

3 
, ı I I 

* Birleştirilen bu 127 okul, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi adı altında 
birleştirilmiştir. 
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360.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, psikolojik destek ve ruh sağlığına yönelik 
merkezlerin artırılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7139) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların. Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. O v'N 

JZLJ_- ^_ 
Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

XII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde doğal afetler, kazalar, savaş ve şidde 
olayları gibi olağanüstü durumlara karşı ruh sağlığı hizmetlerinin nasıl verileceği konusundi 
ülkemizde ciddi eksiklikler olduğu ve bu tür durumlarda insanların başvurup koruyucu v< 
tedavi edici hizmet alabilecekleri merkezlerin olmadığına deginilmiştir.Buna ek olarak 
Türkiye'de sağlık bütçesinin sadece yüzde l'inin ruh sağlığına ayrıldığı belirtilmiştiı 
Konuyla ilgili olarak, 

1) Bir insanın sağlıklı sayılabilmesi için hem ruh hemde baden sağlığının yerinde olma: 
gerekliliğine karşın, neden ruh sağlığı için bu kadar kısıtlı bir bütçe ayrılmaktadır? 

2) Olağanüstü durumlarda, koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı imkanları sağlanmasın 
yönelik, psikolog ve psikiyatrlara kapsamlı bir eğitim verilmesi düşünülmekte midir? 

3) insanların, günlük yaşamlarında yaşadıkları aile içi şiddet, töre cinayetleri, kazalı 
gibi oldukça sık görülen olaylarda, psikolojik destek almaları için merkezler açılmas 
ya da sağlık ocaklarında bu konuda eğitim almış personelin bulundurulma 
düşünülebilir mi? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B100TSHO140002 
Konu: Yazılı Soru önergesi 2 5ı 07. Ö S 1 O 6 3 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28.06.2005 tarih ve KAN.KAR MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR tarafından verilen 
"Psikolojik destek ve ruh sağlığına yönelik merkezlerin arttırılmasına ilişkin" II 7139 
esas sayılı yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EK: Önerge cevabı 

-1389 



T.B.M.M, B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N.Gaye E R B A T U R tarafından verilen 
"Psikolojik destek ve ruh sağlığına yönelik merkezlerin arttırılmasına i l işkin" 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

S O R U L A R 
XII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 'nde doğal afetler, kazalar, savaş ve 

şiddet olayları gibi olağanüstü durumlara karşı ruh sağlığı hizmetlerinin nasıl verileceği 

konusunda ülkemizde ciddi eksiklikler olduğu ve bu tür durumlarda insanların 

başvurup koruyucu ve tedavi edici hizmet alabilecekleri merkezlerin olmadığına 

değinilmiştir. Buna ek olarak, Türkiye 'de sağlık bütçesinin sadece yüzde l ' in in ruh 

sağlığına ayrıldığı belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak, 

1 . Bir insanın sağlıklı sayılabilmesi için hem ruh hem de beden sağlığının 

yerinde olması gerekliliğine karşın, neden ruh sağlığı için bu kadar kısıtlı bir bütçe 

ayrılmaktadır? 
2 . Olağan üstü durumlarda, koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı imkanları 

sağlanmasına yönelik, psikolog ve psikiyatrlara kapsamlı bir eğitim verilmesi 
düşünülmekte midir? 

3 . İnsanların, günlük yaşamlarında yaşadıkları aile içi şiddet, töre cinayetleri, 
kazalar gibi oldukça sık görülen olaylarda, psikolojik destek almaları için merkezler 

açılması, ya da sağlık ocaklarında bu konuda eğitim almış personelin bulundurulması 
düşünülebilir mi? 

C E V A P L A R 
1 . Bakanlığımızca ruh sağlığına ilişkin değişik konularda çalışmalar ve projeler 

yürütülmekte olup, ruh sağlığı hizmetlerinde kısıtlı bir bütçe uygulaması söz konusu 
değildir. 

2 . Ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak psikiyatristlerin, psikologların ve 
pratisyen hekimlerin gerek rutin çalışmalarda gerekse afetlerde verecekleri hizmetler 
için gerekli eğitici eğitimlerini yaptık. Konuyla ilgili eğitim çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

3 . 2003 yılında Ülke genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan 
10.065 pratisyen hekime sık görülen ruhsal bozukluklar konusunda eğitim verdik. Bu 
çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir. 

Soruda geçen hususları da kapsayacak şekilde, Ülkemizde halk sağlığı problemi 
olan ruhsal bozukluklara ilişkin olarak, birinci basamak hekimlerine yönelik hizmet içi 
eğitimler verdik ve eğitim alan bu kişiler vasıtasıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 
sağlık ocaklarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktayız. Ayrıca; 42 ilin şartları 
uygun olan devlet hastanelerinde Acil Servislerde İntihar Girişimlerine Psikososyal 
Destek ve Krize Müdahale Programı kapsamında konuyla ilgili birim oluşturulmuş, 
uygulamaya başlanmıştır. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 1 3 9 0 -
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361. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7140) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAÖ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Başköy köyümüz, 170 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 24 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Başköy Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Çıldır ilçesi Başköy köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Başköy köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.05 1 1 3 S 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20/06/2005 tarih ve 5388 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Çıldır İlçesi 
Başköy Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7140 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK: önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Çıldır İlçesi Başköy 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan İli Çıldır İlçesi Başköy Köyümüz, 170 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 24 km. 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Başköy Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocaklan yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Çıldır İlçesi Başköy Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızm hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Başköy Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Çıldır İlçesine bağlı Başköy Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 13 km. mesafedeki Yakınsu Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 406 olan Başköy Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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362. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7141) 

TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAÖ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Dirsekkaya koyumuz ilçe merkezimize 48 km uzaklıktadır. 
Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar üstünde en yakın 
sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dirsekkaya Köyümüzdeki sağlık ocağı ise 
yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye 
dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık 
ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Çıldır ilçesi Dirsekkaya köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan koylumuzun açılmasını ümit ettiği Dirsekkaya köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0 9.08.05 1 1 3 8 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20/06/2005 tarih ve 5389 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖöÜT tarafından, "Ardahan îli Çıldır İlçesi 
Dirsekkaya Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7141 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

< & . 
Prof. Dr. Recep AKDAÖ 

Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

-1393 -
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Ardahan Milletvekili Saym Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Çıldır İlçesi Dirsekkaya 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan İli Çıldır İlçesi Dirsekkaya Köyümüz ilçe merkezimize 48 km. uzaklıktadır. 
Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar üstünde en yakın 
sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Dirsekkaya Köyümüzdeki sağlık ocağı ise 
yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye 
dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık 
ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Çıldır İlçesi Dirsekkaya Köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi 
girişimlerde bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği 
Dirsekkaya Köyü sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi 
girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Çıldır İlçesine bağlı Dirsekkaya Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 
Hizmet yönünden 12 km. mesafedeki Kurtkale Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlanna göre nüfusu 142 olan Dirsekkaya Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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363. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7142) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKOAÖ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Eskibeyrehatun köyümüz 1200 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 
20 km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden 
kızaklar Üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Eskibeyrehatun 
Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle 
atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına 
neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye 
dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Çıldır ilçesi Eskibeyrehatun köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Eskibeyrehatun köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girîşimleriniz>vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

OaÜÖ.(ji 11386 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20/06/2005 tarih ve 5390 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Çıldır ilçesi 
Eskibeyrehatun Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7142 Esas sayılı 
yazılı Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAÖ 
Sağlık Bakam 

EK : önerge Cevabı 

-1395 -
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Çıldır İlçesi Eskibeyrehatun 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan İli Çıldır İlçesi Eskibeyrehatun Köyümüz, 1200 nüfuslu olup; ilçe 
merkezimize 20 km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar 
yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. 
Eskibeyrehatun Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Çıldır İlçesi Eskibeyrehatun Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Eskibeyrehatun Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP ; 

Çıldır İlçesine bağlı Eskibeyrehatun Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 
Hizmet yönünden 7 km. mesafedeki Meryem Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlanna göre nüfusu 696 olan Eskibeyrehatun Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

-1396 -
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364. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7143) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAÖ tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.l7.06.2005 

insar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Gölebakan köyümüz 750 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Gölebakan köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Çıldır ilçesi Gölebakan köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Gölebakan köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? • 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSHO130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.2005 11384 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 20/06/2005 tarih ve 5391 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Çıldır İlçesi 
Gölebakan Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7143 Esas sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Ûk. Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : Önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün "Ardahan îli Çıldır İlçesi Gölebakan 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan İli Çıldır İlçesi Gölebakan Köyümüz, 750 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 9 
km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakm sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Gölebakan Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

Çıldır İlçesi Gölebakan Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden 
ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Gölebakan Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Çıldır İlçesine bağlı Gölebakan Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 
Hizmet yönünden 9 km. mesafedeki Çıldır Merkez Sağlık Ocağma bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlanna göre nüfusu 671 olan Gölebakan Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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365. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7144) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAÖ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 17.06.2005 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Güvenocak köyümüz 300 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 7 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Güvenocak köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Çıldır ilçesi Güvenocak köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Güvenocak köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır?. 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temci Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 3 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 20/06/2005 tarih ve 5392 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Çıldır ilçesi 
Güvenocak Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7144 Esas sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

< & . . 
Prof. Dr. Recep AKDAÖ 

Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Çıldır İlçesi Güvenocajf 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan İli Çıldır İlçesi Güvenocak Köyümüz, 300 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 7 
km. uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Güvenocak Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

Çıldır İlçesi Güvenocak Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden 
ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Güvenocak Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Çıldır İlçesine bağlı Güvenocak Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 
Hizmet yönünden 3 km. mesafedeki Yakınsu Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlanna göre nüfusu 638 olan Güvenocak Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Söz konusu sağlık evine 1 adet sözleşmeli ebe ataması öngörülmüştür. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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366. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın.Universiade Oyunlarıyla ilgili sağlık 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7145) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep A K D A Ğ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Üniversiade oyunları ülkemizin tanıtımında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu organizasyonda sağlık açısından her türlü gereksinimlerin en güzel şekilde yerine 
getirilebilmesi ülkemizin bu alanda da gelişmişliğinin göstergesi olacaktır. 

Bu nedenle; 

1- Bu organizasyon için bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? Var ise bu 
çalışmalar nelerdir? 

2- Sağlık personeli sayısı yeterli midir? Yeterli değilse personel sayısını 
arttırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
/ SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0160000 
KONU: Yazalı Soru önergesi 

14.07.05 1 0 1 5 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazınız 

İzmir Milletvekili, Sayın Muharem TOPRAK tarafından Üniversiade Oyunlarıyla 
ilgili yapılan sağlık çalışmalarına ilişkin" 7/7145 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EK-1: önerge Cevabı 
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İzmir Milletvekili, Sayın Muharrem TOPRAK tarafından "Universiaue 
Oyunlarıyla" ilgili yapılan sağlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi' nin cevabı 
aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1: Bu organizasyon için Bakanlığınız çalışmaları var mıdır? Var ise bu 
çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 1: Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (UNIVERSIADE-2005) 
dolayısıyla alınması gerekli sağlık tedbirleri çerçevesinde, oyunların gerçekleştirileceği 
Manisa ve İzmir İllerinde Sağlık Müdürlüklerini görevlendirdik. 

Buna göre oyunlar süresince 30 ambulans, 1 adet Mobil Komuta Kontrol aracı, 1 
Mobil Sağlık aracı, görev yapacaktır. Görevli tüm personel spor yaralanmalarında, Temel 
Yaşam desteği ve Hekimlere yönelik İleri Yaşam Desteği konularında eğitimden geçirildi. 
İzmir, Manisa ve Aydın (Kuşadası) illerindeki Bakanlık Hastaneleri acil servis ve yoğun 
bakımları her türlü acil duruma göre hazırlıklı olarak tutulmaktadır. 112 Komuta Kontrol 
Merkezi, oyunlarda görev alacak tüm ambulanslar ve hastane acil servislerini koordine 
edecek şekilde organize ettik. 

Oyunlar sırasında meydana gelebilecek olağan dışı durumlara hazırlıklı olacak sağlık 
ekipleri, emniyet ve İtfaiye ekipleri ile koordineli çalışacak şekilde bir planlama yapılmış 
olup, Temmuz ayı sonunda yapılacak bir tatbikat ile yapılan hazırlıklar gözden geçirilecektir 

SORU 2: Sağlık personeli sayısı yeterli midir? Yeterli değilse personel sayısını 
artırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2: Universiade oyunları süresince 550 sağlık personeli görev yapacaktır. 
Aynca Ankara, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Aydın, Muğla, Uşak illerinden 
gönderilecek 8 ambulansla birlikte üçer kişiden oluşan sağlık personeli görevlendirilecektir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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367. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YUCESAN'ın, imam kadrosunda çalışan bir şahsın 
devlet hastanesinde müdür yardımcılığına getirildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'in cevabı (7/7146) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 17.06.2005 

Saygılarımla, 

Eskişehir'in yerel basm yayın organlarında yer alan bir haber Bakanlığınızın icraatları 
hakkında bazı soruları gündeme getirmiştir. İlgili haber uyarınca, Devlet Hastanesinde imam 
kadrosunda çalışan bir görevli, 13 Mayıs 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek 
idari hizmetlere bağlı olarak memur statüsüne geçmek istemiştir. Başvuru sahibinin Eskişehir 
Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne memur olarak atanması Sağlık Bakanlığı tarafından uygun 
görülmüş, söz konusu kişi 24 Mayıs 2005 tarihinde memur olarak göreve başladıktan 7 gün 
sonra Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından, aynı hastanede Müdür Yardımcılığı görevine 
getirilmiştir. Bu bağlamda, 

1. imam kadrosunda çalışan bir şahıs, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne memur olarak 
atanmayı ve bu atama kararından 7 gün sonra aynı hastanenin müdür yardımcılığı 
görevine getirilmeyi mantıklı kılacak ne tür niteliklere haizdir? Söz konusu kişi bu 
görevlere getirilmeyi haklı kılacak ne tür çalışmalar yapmıştır? Bu çalışmalar nelerdir? 

2. Ülkemizin yetişmiş insan gücüne önemli katkılar sağlayan üniversite şehri olarak 
nitelenen Eskişehir'in, özellikle Tıp Fakültesine de sahip olduğu dikkate alındığında, 
söz konusu göreve böyle bir atama yapılması normal midir? 

3. İlgili kişinin bu görevlere getirilmesinde imam hatip mezunu olmasının bir etkisi 
olmuş mudur? Sağlık Bakanlığı, imam-hatip çıkışlı olmayı, sağlık kuruluşlarında 
yönetici olmak için yeterli mi görmektedir? 

4. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarındaki ve görevlendirmelerindeki liyakat 
kriterleri nelerdir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

Ü 2 8 4 4 26.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 28.06.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat YÜCESAN tarafindan, tarafıma yöneltilen 

5283 sayılı yasa gereğince Bakanlığımıza devredilen ve yeni adıyla Eskişehir Yunus Emre 
Devlet Hastanesi olan Hastaneye Hastane Müdür Yardımcısı atanması ile ilgili 7/7146 esas 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.DırRecep 
Bakan 

EKLER; 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat YÜCESAN tarafından, tarafıma 
yöneltilen "tmam Hatip kökenli Tuncay TUNÇ adlı personelin nasıl Hastane Müdür 
Yardımcısı olabildiğine dair"7/7146 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1. İmam kadrosunda çalışan bir şahıs, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne memur olarak 
atanmayı ve bu atama kararından 7 gün sonra aynı hastanenin müdür yardımcılığı görevine 
getirilmeyi mantıklı kılacak ne tür niteliklere haizdir? Söz konusu kişi bu görevlere getirilmeyi 
haklı kılacak ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bu çalışmalar nelerdir? 

2. Ülkemizin yetişmiş insan gücüne önemli katkılar sağlayan üniversite şehri olarak 
nitelenen Eskişehir'in, özellikle Tıp Fakültesinede sahip olduğu dikkate alındığında, söz konusu 
göreve böyle bir atama yapılması normal midir? 

3. İlgili kişinin bu görevlere getirilmesinde imam hatip mezunu olmasının bir etkisi olmuş 
mudur? Sağlık Bakanlığı, imam-hatip çıkışlı olmayı, sağlık kuruluşlarında yönetici olmak için 
yeterli mi görmektedir? 

4. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarındaki ve görevlendirmelerindeki liyakat kriterleri 
nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1.) Tuncay TUNÇ 19.03.2003 tarihli dilekçesine istinaden 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununa göre münhal bulunan Eskişehir Devlet Hastanesi imamlığına 20.03.2003 tarih ve 73 
sayılı karar ile atanmıştır. Adı geçen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu 
olması nedeniyle 16.04.2003-25.05.2005 tarihleri arasında Eskişehir Devlet Hastanesi Gelir-
Tahakkuk (faturalama) biriminde değerlendirilmiş, Bu birimde görev yaptığı süre zarfında 
başarılı olması nedeniyle adı geçen hakkında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 
28.01.2003 tarih ve 26363 sayılı yazıları ile T.C.Başbakanhk Devlet Personel Başkanlığı'na 
"Eskişehir İl Müftülüğünde İmam olarak çalışan Tuncay TUNÇ'un Sağlık Bakanlığı personeli 
Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre memur olarak atanıp atanamayacağı 
hususunda görüş sorulmuş, T.C.Başbakanhk Devlet Personel Başkanlığı "Eskişehir ti 
Müftülüğünden İmam Hatip olarak görev yapan ve İktisat Fakültesi mezunu Tuncay TUNÇ'un 
memur kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan anılan kadro için Sağlık 
Bakanlığı personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde aranan diğer şartları taşımak kaydıyla 
atanabileceği" yönünde görüş bildirmesi neticesinde adı geçen 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa 
göre Vali tarafından 23.05.2005 tarih ve 95 sayılı kararla Eskişehir Devlet Hastanesi uhdesinde 
münhal bulunan memur kadrosuna atanmıştır. 

Adı geçen; Sağlık Bakanlığı personeli Görevde Yükselme hükümlerine göre bu unvan ile 
ilgili özel şartları taşıdığı ayrıca, SSK dan devir alınan hastanelerimizdeki adaptasyon 
problemlerini çözmek ve kardeş hastane olması nedeniyle memur takviyesinin Eskişehir Devlet 
Hastanesinden yapılıp yaşanan eleman eksikliğini gidermek amacıyla Valilik makamının 
01.06.2005 tarih ve 8801 sayılı olurlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi Hastane Müdür 
Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 

2-3.) Kamu personelinin görevde yükselmelerinde liyakat esastır. Liyakatli, güvenilir, 
dürüst ve çalışkan personelin daha üst görevlere getirilmesi "hizmet sunumunda verimlilik ve 
heyecanın arttırılması" için gerekli ve değişmez kuraldır. Devletimiz ve hükümetimizi temsil 
eden Eskişehir Valisinin bu kuralı Tuncay Tunç için gözardı etmeden uyguladığına eminim. İlk 
mesleğine takılı kalmayıp önyargıdan uzak sicilini incelediğinizde siz de benim kadar emin 
olacaksınız. 

Evet. Eskişehir bir üniversite şehridir. Bu güzel şehrimiz yetişmiş insan gücüne büyük 
katkı sağlamaktadır. Kendisini geliştiren, eğitimini yükselten, düşünen Tuncay TUNÇ ülkesi için 
daha faydalı görevler üstlenebilmek için Eskişehir ilimizdeki Anadolu Üniversitesinde İktisadı ve 
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans eğitimini tamamlamıştır. 

Hastane Müdür Yardımcılığı için Valilikçe yapılan bu işlem hukukidir, normaldir. Böyle 
bir kanaati taşımadığınızı görmek beni üzmüştür. 

4.) Sağlık Bakanlığı personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin b 
bendinin(m) fıkrasına göre hastane müdür yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için, 

a-) 4 yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık İdaresi, İşletme, İktisat, 
Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi veya Hukuk mezunları öncelikle tercih edilir) 

b-) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle Bakanlık Teşkilatında en az iki yıl çalışmış 
olmak, 

c-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen yükselme ve ilerlemelerle ilgili 
genel ve özel şartları taşımış olmak gerekmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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368. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'in, ülkemizdeki hekim ve yatak sayısına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7147) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK 7 MÎLLET MECLİSÎ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sağl ık Bakanı Sayın R e c e p A K D A Ğ tarafından yazıl ı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

<=^~~} M*.w> 
Ü m m e t K A N D O Ğ A N " 

D Y P D e n i z l i Mi l le tveki l i 

1 - Ü l k e m i z d e kaç kiş iye bir hekim, kaç hastaya bir yatak düşmektedir? 

2 - Hekimler , hasta muayenesi için ortalama kaç dakika süre ayırmaktadır? 
B u süreyi yeterli buluyor musunuz? 

3 - H a n g i branşlarda n e kadar hekime ihtiyaç duyulmaktadır? B u ihtiyaçlar 
ne zaman giderilecektir? 

4 - Ü l k e m i z d e k i hekim sayısı, yatak sayısı, muayene süresi v e hekim 
ihtiyacının, Avrupa Birl iğine mensup ülkelerle karşılaştırmasını yapar 
mısınız? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

17.38.35- 1 6 1 0 5 
Sayı : B100THG0730002-50$0 
Konu : Yazılı Soru önergesi ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.10.00.02-12365 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından "ülkemizdeki hekim sayısı, 
yatak sayısı, muayene süresi ve hekim ihtiyacı" hakkında verilen ve Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip kılınan 7/7147 sayılı Yazılı Soru önergesi'nin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

5KIER; 
1 - önerge Cevabı 
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Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN tarafından verilen "Ülkemizdeki 
hekim sayısı, yatak sayısı, muayene süresi ve hekim ihtiyacı" na ilişkin 7/7147 

sayılı Yazılı Soru önergesi 'nin cevabıdır. 

SORU 1: Ülkemizde kaç kişiye bir hekim, kaç hastaya bir yatak düşmektedir? 

CEVAP 1: Ülkemizde 702 kişiye bir hekim, 10.000 kişiye 26.1 yatak düşmektedir. 

SORU 2: Hekimler, hasta muayenesi için ortalama kaç dakika süre ayırmaktadır? Bu 
süreyi yeterli buluyor musunuz? 

CEVAP 2: Hekimlerin muayene süreleri sağlık kuruluşunun hizmet alanına, hastalığın 
türüne, hasta sayısına bağlıdır. Aynı zamanda hastanenin fiziki mekan ve uzman sayısına göre 
de değişiklik arz etmektedir, önceleri bu süre ortalama 3-S dakika oranında iken 
hükümetimiz döneminde yapılan çalışmalar sonucu S-10 dakikaya kadar yükselmiştir.Ancak 
bu süreleri dahi yeterli görmek mümkün değildir.Sağlık da dönüşüm programı çerçevesinde 
alt yapısı uygun olan hastanelerimizde klinisyen her hekime bir oda ayrılarak poliklinik 
hizmet verilen oda ve hekim sayısı artırılmaktadır. Böylece her hastaya daha uzun muayene 
süresi ayrılabilecektir. Hedefimiz muayene süresini ortalama 10 dakika üzerine çıkarmaktır. 

SORU 3: Hangi branşlarda ne kadar hekime ihtiyaç duyulmaktadır? Bu ihtiyaçlar ne 
zaman giderilecektir? 

CEVAP 3: Avrupa Birliği ülkelerindeki bazı branşlarda bir hekime düşen nüfus 
sayıları ülkemiz ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği 
ortalamalarına ulaşmak için gerekli ihtiyaç belirtilmiştir. 

BAZI BRANŞLARDA ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE HEKİM BAŞINA 
DÜŞEN NÜFUS VE AB ÜLKELERİNE GÖRE ÜLKEMİZDEKİ HEKİM 

İHTİYACI 

BRANŞLAR 

İÇ HASTALIKLARI 
KARDİYOLOJİ 
RUH SAĞLIĞI 
G Ö Z 
K B B 
PLASTİK CERRAHİ 
DERMOTOLOJİ 
JİNEKOLOJİ 
GÖĞÜS HAST 
ONKOLOJİ 
NÖROLOJİ 

AB ÜLKELERİ 
ORTALAMASI 

4.484 
13.891 
7.518 
11.903 
16.665 
90.777 
20.413 
7.999 

27.025 
76.963 
29.397 

TÜRKİYE 

22.257 
70.929 
75.052 
40.272 
43.030 
257.246 
79.064 
22.720 
64.781 

267.924 
61.259 

AB Ortalamasına 
göre hekim 

ihtiyacı 
12.644 
4.110 
8.498 
4.202 
2.610 

5 0 6 
2.580 
5.847 
1.531 
6 5 8 

1.256 

Tabloda da açıkça görüldüğü üzere ülkemizde nüfusa göre hekim açığı bulunmaktadır, 
ve Ülkemiz Dünya Sağlık örgütü Avrupa bölgesindeki 52 ülke arasında hekim sayısı 
bakımından 52. sırada olup sonuncudur. 

Daha önce Meclis Kürsüsünde de ifade ettiğim gibi ülkemizde tabip örgütlerimiz ve 
bazı üniversitelerce hekim fazlalıgmdan bahsedilirken hekim açığı ilk defa dönemimizde 
Bakanlığımızca dile getirilmiştir. Bakanlığımız bu açığın giderilmesi ve ihtiyacımız olan 
hekimlerimizin yetiştirilmesi için gerekli girişimleri başlatmıştır. Ancak YÖK, Üniversiteler 
ve Meslek Örgütlerinin de bu çalışmalara aktif katılımı ve katkısı önemlidir. 

SORU 4: Ülkemizdeki hekim sayısı, yatak sayısı, muayene süresi ve hekim 
ihtiyacının, Avrupa Birliğine mensup ülkelerle karşılaştırmasını yapar mısınız? 

CEVAP 4: Yukarıda belirttiğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün nüfusa göre hekim 
sayısı sıralamasında ülkemizin Avrupa bölgesindeki 52 ülke arasında son sırada yer aldığı 
görülmektedir. Örnek verecek olursa bu sıralamada Litvanya 7., Estonya 27., Makedonya 44., 
Azerbeycan 13. ve Ermenistan 14. sırada yer almaktadır. 

Hastane yatak sayısı açısından 10.000 kişiye düşen 26.1 yatak sayısı ile gelişmekte 
olan ülkeler için öngörülen 10.000 kişiye 30 yatak ölçüsüne yakın bir sayıdır. Bu sayı 
Hollanda'da 108, Fransa'da 82, Belçika'da 73, Makedonya'da 49, İngiltere'de 41 ve İsveç 'de 
36'dır. 

Ancak yeni tedavi yaklaşımları açısından bu ülkelerde de yatak fazlalıkları gündeme 
gelmektedir. 
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369. - Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7148) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKErç 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ, 
Tekirdağ Milletvekili 

Ülkemizde, hayvancılık alanında yapılacak tüm iyileştirmelere rağmen, önümüzdeki 
yıllarda et ihtiyacını karşılama konusunda ciddi sıkıntılar ile karşılaçağı bilinmektedir. Et 
açığının 2010 yılında 97.4 bin ton, 20025 yılında ise, 327.1 ton olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu tablo ortadayken 1990 ile 2003 yılları karşılaştırıldığında kesilen sığır ve dana sayısında 
yüzde 42.65, koyunda ise 62.33 azalma olduğu tespit edilmiştir. 

öte yandan kaçak hayvan ve et girişi ülkemiz hayvancılığı için ciddi bir tehdit haline 
gelmiştir. 

Türkiye'nin hayvancılığın en büyük sorunlarından biride kaba yem ihtiyacıdır. 
Türkiye'nin en önemli kaba yem kaynağı bilindiği gibi meralar ve çayırlardır. 1940 yılında 
44.2 milyon hektar olan çayır ve meralar, çarpık kentleşme ve uygulanan tarım politikaları 
nedeniyle 13.4 milyon hektara düşmüş durumdadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- 2002-2005 yılları arasında, sığır, dana ve koyun sayısındaki azalmanın boyutu 
nedir? Bu azalmayı telefi etmek için her hangi bir önlem düşünüyor musunuz? 

2- 2002-2005 yılları arasında ülkemizin, et ve et ürünleri ithalat ve ihracat miktarları 
ne olmuştur? Söz konusu ithalat ve ihracattın döviz cinsinden tutarı nedir? 

3- Ülkemize kaçak olarak sokulan hayvan sayısı ye kaç et miktarı tahminen ne 
olmuştur? Ülke hayvancılığına büyük zarar veren'- söz konusu kaçakçılığın 
önlenmesi için almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir? 

4- Türkiye'nin kaba yem ihtiyacı ve bunu karşılama oranımız nedir? Hükümetinizin 
uygulamakta olduğu politikalann da bir sonucu olan, çayır ve mera alanlarında 
yaşanan daralma Hayvancılığımızı hangi olumsuz boyutta etkilemektedir? 

5- Et fiyatları ile yem fiyatları karşılaştırmasında giderek artan uçurumun, hayvan 
üreticilerinin lehine kapanması için ne tür önlemler öngörmektesiniz? 

6- Hayvancılık konusunda geniş olanaklara sahip Türkiye'nin hayvansal üretiminde 
öncelikle kendi kendine yetebilmesi ve daha sonra ihracatçı konuma geçe bilmesi 
için nasıl bir program hazırlamaktasınız? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 20 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :28.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/7^8 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇUBl 
Devlet Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 

EKLER : 
1- Görüş 7/7148 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Enis TÜTÜNCÜ 

Tekirdağ Milletvekili 
Esas No : 7/7148 

Ülkemizde, hayvancılık alanında yapılacak tüm iyileştirmelere rağmen, önümüzdeki yıllarda 
et ihtiyacını karşılama konusunda ciddi sıkıntılar ile karşılaşacağı bilinmektedir. Et açığının 
2010 yılında 97.4 bin ton, 2025 yılında ise, 327.1 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
tablo ortadayken 1990 ile 2003 yılları karşılaştırıldığında kesilen sığır ve dana sayısında 
yüzde 42.65, koyunda ise 62.33 azalma olduğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan kaçak hayvan ve et girişi ülkemiz hayvancılığı için ciddi bir tehdit haline 
gelmiştir. 

Türkiye'nin hayvancılığın en büyük sorunlarından biride kaba yem ihtiyacıdır. 
Türkiye'nin en önemli kaba yem kaynağı bilindiği gibi meralar ve çayırlardır. 1940 yılında 
44.2 milyon hektar olan çayır ve meralar, çarpık kentleşme ve uygulanan tarım politikaları 
nedeniyle 13.4 milyon hektara düşmüş durumdadır. Konuyla ilgili olarak, 

SORU 1) 2002-2005 yıllan arasında, sığır, dana ve koyun sayısındaki azalmanın boyutu 
nedir? Bu azalmayı telefi etmek için her hangi bir önlem düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1) 2002-2004 yılları arasında sığır ve dana sayısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda 
belirtilmektedir. 
SIĞIR SAYISI 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 

TOPLAM (Baş) 
9.804.000 
9.789.000 

10.047.910 

Bir önceki yıla göre değişim oranı % 

- 0.16 
+ 2.64 

KOYUN SAYISI 
YILLAR 
2002 
2003 
2004 

TOPLAM (Baş) 
24.474.000 
24.689.000 
25.235.055 

Bir önceki yıla göre değişim oranı% 

+ 0.87 
+ 2.21 

2002-2004 yıllan arasında sığır, koyun sayılarımızda önemli bir azalma 
görülmemekte olup, 2005 yılı hayvan istatistik rakamlan ise henüz mevcut değildir. 

SORU 2) 2002-2005 yılları arasında ülkemizin, et ve et ürünleri ithalat ve ihracat miktarları 
ne olmuştur? Söz konusu ithalat ve ihracattın döviz cinsinden tutan nedir? 

CEVAP 2) Bakanlığımızca 2002-2005 yıllan arasında et ithalatı (koyun, keçi ve sığır) için 
kontrol belgesi düzenlenmemiştir. 

2003-2005 yıllan arasında Bakanlığımız yetki alanına giren 16 GTİP'li domuz 
ürünlerinde 372 ton için kontrol belgesi düzenlendiği ve bu miktarın 60 tonunun fiili 
ithalatının gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

SORU 3) Ülkemize kaçak olarak sokulan hayvan sayısı ve kaçak et miktan tahminen ne 
olmuştur? Ülke hayvancılığına büyük zarar veren söz konusu kaçakçılığın 
önlenmesi için almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir? 
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CEVAP 3) 2002-2004 yılı itibari ile yurdumuza sınırlarımızdan yasal olmayan yollarla 
sokulmak istenilen 1127 adet büyükbaş, 151 adet küçükbaş, 17 adet tek tırnaklı hayvan ve 
3934 kg et kaçak olarak yakalanmış olup, gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Bakanlığımızca 
sınırlarımızdan kaçak hayvan ve hayvansal ürünlerin girişlerinin önlenmesine yönelik idari, 
istihbari ve güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli girişimler yapılmıştır. Bu bağlamda, 
Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı 
ve Sınır İl Valiliklerimizle işbirliği halinde yapılan çalışmalar sonucu, kaçak hayvan 
hareketlerinin engellenmesinde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 

Bakanlığımız Koordinasyonunda "Kaçakçılık Çalışma Grubu" komisyonu kurulmuş 
ve anılan komisyon ilgili tüm kuruluş temsilcilerinin katılımı ile iki toplantı 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda her kuruluş kendi görev alanına giren konularla ilgili canlı 
hayvan ve et kaçakçılığının Önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi 
hususunda kararlar alınmıştır. Bakanlığımız dışında diğer kuruluşlar da kendi teşkilatlarını 
uyarmışlar ve tedbirlerin sıkılaştırılması için çalışmalar başlatmışlardır. 

Canlı hayvan ve et kaçakçılığının önlenmesi amacıyla mezbaha ve kombinalarda 
menşesiz, veteriner sağlık raporsuz, kupesiz ve pasaportsuz hayvanlar ile Ülkemiz menşeli 
olmayan kaçak hayvanların kesilip kesilmediği ile ilgili olarak bütün mezbaha ve 
kombinalarda ani denetim uygulaması yapılmıştır. 

Bakanlığımızın yol kontrollerinde gerekli konularda (Menşe Şahadetnamesi, Veteriner 
Sağlık Raporu, Kulak Küpesi, Hayvan Pasaportu vs.) Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 
hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir. Bakanlığımız îl ve İlçe Teşkilatlan ile koordineli olarak 
Güvenlik Kuvvetleri ile ülke genelinde ortak yol kontrol uygulaması yapılmıştır . Ayrıca rutin 
olarak yapılan yol kontrolleri de artırılmıştır. 

Kaçak hayvan ve hayvan maddeleri girişlerinin önlenebilmesi amacıyla, bu tür fiilleri 
işleyenlere suçun ağırlığı ile uyumlu olarak en üst seviyede cezalandırılması, kaçak hayvan ve 
hayvan maddelerini yakalayan ve yakalanmasında yardımcı olan şahıs ve görevlilerin 
ödüllendirilmesi ve hayvanlarını tanımlatmayanlara ceza getirilmesi amacıyla 3285 sayılı 
hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda değişiklik yapılması ile ilgili tasarı hazırlanarak 
Başbakanlığa gönderilmiştir. 

SORU 4) Türkiye'nin kaba yem ihtiyacı ve bunu karşılama oranımız nedir? Hükümetinizin 
uygulamakta olduğu politikaların da bir sonucu olan, çayır ve mera alanlarında 
yaşanan daralma Hayvancılığımızı hangi olumsuz boyutta etkilemektedir? 

CEVAP 4) Hayvancılık ancak yem kaynaklarının elverdiği imkanlar dahilinde geliştirilme 
şansına sahip olan bir sektördür. Ülkemizde toplam hayvan varlığının (Büyük Baş Hayvan 
Birimi olarak, 1 BBHB = 500 kg. canlı ağırlık hesabıyla yaklaşık 8 milyon BBHB'dir.) 
ihtiyacı olan kaba yem miktarı yaklaşık 32 milyon ton kuru yonca eşdeğeri civarında olup, bu 
da yaklaşık 50 milyon ton civarında kaba yeme karşılık gelmektedir. Bunun yaklaşık 14 
milyon tonu çayır-meralardan, 2.5 milyon tonu yem bitkileri üretiminden karşılanmakta, 23.5 
milyon tonu da besin değeri olmayan veya çok az olan (sap, saman, anız ve fabrika artıkları 
gibi) kaba yemlerle sağlanmaya çalışılmakta olup, halihazırda 10 milyon ton civarında kaba 
yem açığının kapatılması için Bakanlığımız her türlü önlemi alma gayreti içerisindedir. 

Bu anlamda, mevcut 4342 sayılı Mera Kanunu ile çayır ve meraların tespit, tahdit, tahsis 
ve ıslah edilmeleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer yandan, yem bitkileri ekilişlerinde son yıllarda önemli gelişmeler meydana 
gelmiştir. Halen ülkemizde yem bitkileri ekilişlerinin işlenen tarla arazisi içindeki oranı % 7,3 
civarındadır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi için bu oranın % 20'lerin üzerine çıkartılması için 
Bakanlığımızca yem bitkileri üretiminin desteklemesi aksatılmadan uygulanmaktadır. Yıllar 
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itibariyle yem bitkisi ekiliş alanlarındaki artış oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda 
belirtilmektedir. 

YILLAR 

1981 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Genel Yem 1 
Bitkileri Ekilisi 

(Ha) 

952.370 
1.102.613 
1.150.177 
1.151.575 
1.153.250 
1.219.900 
1.300.000 
(Tahmini) 

Toplam 1 
Ekilebilir 

Alana 
Oranı (%) 

5,2 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,8 

7,3 

Desteklenen 
Ekilişler (Ha) 

53.855 
127.513 
215.854 
269.875 
361.641 

Desteklenen 
Ekilirlerin 
Genel Yem 

Bit.Ekilişine 
Oranı {%) 

5 
11 
19 
2 2 

2 8 

Ödenen 1 
Destekleme 

Tutarı 
(Trilyon) 

. 
2,4 
17,4 
35,6 
62,3 
73,5 

Not: Toplam ekilebilir tarım alanı 18 milyon ha. alınmıştır. 

SORU S) Et fiyatları ile yem fiyatları karşılaştırmasında giderek artan uçurumun, hayvan 
üreticilerinin lehine kapanması için ne tür önlemler öngörmektesiniz? 

SORU 6) Hayvancılık konusunda geniş olanaklara sahip Türkiye'nin hayvansal üretiminde 
öncelikle kendi kendine yetebilmesi ve daha sonra ihracatçı konuma geçe bilmesi 
için nasıl bir program hazırlamaktasınız? 

CEVAP 5-6) Hayvancılığımızın geliştirilmesi, desteklenmesi ve bunların sonucunda et ve süt 
üretimimizin artırılmasına yönelik olarak Bakanlığımızca aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır. 

Hayvancılığımızın desteklenmesi ve özellikle süt sığırcılığının geliştirilmesi amacı ile 
2000 yılında hazırlanıp uygulamaya konulan ve 5 yıl süre ile devam eden 2000/467 sayılı 
"Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki" Bakanlar Kurulu kararı uygulaması 31.12.2004 
tarihinde sona ermiştir. Söz konusu Kararnamenin kapsamı genişletilerek ve ödenen 
destekleme miktarları artırılarak yeni bir Hayvancılık Destekleme Kararnamesi 
yayımlanmıştır. 24 Şubat 2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü 
giren ve 2005-2010 yılları arasında 6 yıl süre ile uygulamada olacak, 2005/8503 sayılı 
"Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki" Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme 
uygulamalarına devam edilmektedir. Bu Kararname kapsamında; 
1-Yem Bitkileri Ekiliş Desteği 2- Gebe Düve Desteği 3- Buzağı Desteği 4-Süt Teşviki 5- Et 
Teşviki 6-Ancılık Desteği 7-Hastalıktan Ari İşletme Desteği 8- Hayvan Gen Kaynaklarının 
Korunması Desteği 9-Su Ürünleri Desteği 10- Hayvan Kimlik Sisteminin Geliştirilmesi 
Desteği 11-Hastalıklarla Mücadele Desteği, 12- Gıda Güvenliği Desteği 13- Suni Tohumlama 
Hizmet Desteği 14- Sabit Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurma Desteği' gibi 
konular yer almaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca süt üretimimizin artırılması süt fiyatlarının istikrara kavuşması 
ve Bakanlığımız, süt üretimindeki mevsimsel artışın piyasa şartlarında değerlendirilmesi ve 
Üreticinin mağduriyetinin önlenmesi için sektörün temsilcilerini bir araya getirerek kısa orta 
ve uzun vade de yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri belirlemiştir. 
Kısa vadede: 
Okul sütü projesinin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulması, 
Hijyenik şartlarda süt üretimi ve tüketimin artırılması için reklam kampanyalarının 
düzenlenmesi, 
Doğumların aynı döneme rast gelmemesi için suni tohumlama planlaması yapılması, 

Orta ve Uzun vadede: 
Teşvik sisteminin, süt üretim artışına ve azalışına göre değiştirilmesi, 
Piyasa düzenlemeleri için tedbirler alınması, 
Üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi. 
Sektöre yönelik ftnans imkanlarının AB ülkelerindeki çeşitlenmeye benzer olarak 
yapılandırılması kararlaştırılmıştır. 

Tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin, kalitenin artırılması ve üreticilerin 
finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, 18.01.2005 tarihinde 
yayımlanan 2005/8378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi 
verilmektedir. Krediler yatırım amacı ile 5 yıl, işletme amacı ile 18 ay geri ödemeli olarak 
uygulanmaktadır. Yatırım ve işletme kredisi miktarı kişi başına azami 500.000 YTL' dir. 

Hayvancılıkla ilgili olarak verilen kredilerin yasal cari faizlerine; Organik hayvan 
üreticiliği ve Damızlık süt sığırcılığında, % 60, Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde (sığır, manda, koyu, keçi) % 40, Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise, % 30 
sübvansiyon uygulanmaktadır. 
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370.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Denizli İli Bozkurt ve Çardak Bölgelerinde 
yaşanan kuraklığa ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı 
(7/7149) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. v^vrJt"^ 
Mustafa Gazalcı 

Denizli Milletvekili 

Denizli ilinin birçok yerinde özellikle Bozkurt ve Çardak bölgesinde yaşanan kuraklık 
nedeniyle ürünlerin yüzde 90"ı kurumuştur. Bu yüzden üretici mağdur durumdadır. 
Gerekli yardım yapılmadığı takdirde zararın boyutu daha da artacaktır. 

1. Üreticinin zararının ve sıkıntısının giderilmesi için bakanlığınız tarafından bir 
durum tespiti yapılmış mıdır? 

2. Tespit yapılmışsa nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

3. Bu önlemler çerçevesinde zarar gören bölge çiftçisine tohum desteği devlet 
bankalarına olan kredi borçlarının ertelenmesi, faizlerinin silinmesi gibi 
önlemler almayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.AKP.0.07-211/ Q$2*& 29 TEMMUZ 2005 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 28.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.0.10.00.02-12365 sayılı yazınız. 
ilgi yazınız ekinde alınan, Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'ya ait 7/7149 esas 

no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER 
1-Görüş 7/7149 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Mustafa GAZALCI 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/7149 

Denizli ilinin birçok yerinde özellikle Bozkurt ve Çardak bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle 
ürünlerin yüzde 90'ı kurumuştur. Bu yüzden üretici mağdur durumdadır. Gerekli yardım 
yapılmadığı takdirde zararın boyutu daha da artacaktır. 

SORU 1) Üreticinin zararının ve sıkıntısının giderilmesi için Bakanlığımz tarafından bir 
durum tespiti yapılmış mıdır? 

CEVAP 1) Tarımsal afetlerde, afet olduktan sonra en kısa sürede Tarım İl Müdürlükleri 
tarafından Afet îhbar Formu doldurularak Bakanlığımıza iletilmektedir. 2005 yılında Denizli 
ilinin 12 ilçesinde ağırlıklı olarak; dolu, sel ve kuraklık afeti meydana geldiği ve 12.911 çiftçi 
ailesine ait 399.390 dekar ekili alanın % 30 ile 80 oranında zarar gördüğü Bakanlığımıza 
bildirilmiştir. 2090 sayılı Kanun çerçevesinde hasar tespit çalışmaları süratle devam 
etmektedir. 

Bu kapsamda, Denizli Tarım îl Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğüne gönderilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesinde 4 köyde toplam 1.504 çiftçi 
ailesine ait 45.000 dekar, Çardak ilçesinde ise 5 köyde 2.673 çiftçi ailesine ait toplam 50.000 
dekar arazide kuraklık afetinin meydana geldiği Afet İhbar Formlarına göre tespit edilmiştir. 

SORU 2) Tespit yapılmışsa nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

SORU 3) Bu önlemler çerçevesinde zarar gören bölge çiftçisine tohum desteği devlet 
bankalarına olan kredi borçlarının ertelenmesi, faizlerinin silinmesi gibi 
önlemler almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2-3) Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkındaki" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal 
varlıkları % 40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile 
karşılamayacak durumda olduğu İl Hasar Tespit Komisyonu Karan ile belirlenen çiftçilere, 
Komisyon Kararlarının tarih sırası baz alınarak ödenek imkanlan çerçevesinde karşılıksız 
nakdi yardım yapılmaktadır. 
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371. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, Universiade oyunlarıyla ilgili karayolu 
ulaşım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'm cevabı 
(7/7150) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanımız sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Universiade oyunları; ülkemizin tanıtımında oldukça önemlidir. Bu 
organizasyonda her türlü gereksinimlerin en güzel şekilde yerine getirilebilmesi, kara 
yollarımızın düzenli ve ulaşılabilir olması ile mümkündür. Organizasyondaki 
başarımız uluslararası değerlendirilmede ve de tanıtımında karayollarımızm düzeni 
etkili olacaktır. Bu nedenle; 

1- Ege bölgemize karayolu ile ulaşmak isteyenler için yol ve sürüş güvenliği 
çalışmaları yapılmış mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? 

2- Kara yollarımızın Trafik İşaret ve levhaları; uluslararası standartlara 
uygunluğu kontrol edilmiş midir? 

3- Yaz mevslmi-turizm sezonu olması ve de Universiade oyunları da 
eklenince kara yollarımızın yoğunluğunun artacağı bilinmektedir. Kurum ve 
kuruluşlarımızın personeli sayısı yeterli midir? Yeterli değilse personel 
sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 1298 
Konu : izmir Milletvekili 4 o Tr»ii«jM7 „««_, 

Muharrem TOPRAK'ın » 8 ™MVZ 2005 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 28/06/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12407/35831 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alman, İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'm, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7150 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

E K : 
- Cevap Yazısı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN 

T.B.M.M. 7/7150 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Ege bölgemize karayolu ile ulaşmak isteyenler için yol ve sürüş güvenliği çalışmaları 
yapılmış mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? 

2- Kara yollarımızın Trafik İşaret ve levhaları; uluslararası standartlara uygunluğu kontrol 
edilmiş midir? 

3- Yaz mevsimi-turizm sezonu olması ve de Üniversiade oyunları da eklenince kara 
yollarımızın yoğunluğunun artacağı bilinmektedir. Kurum ve kuruluşlarımızın personel sayısı 
yeterli midir? Yeterli değilse personel sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

Gerek yaz turizmi sezonunun başlaması, gerekse Üniversiade oyunları nedeniyle izmir ve 
yöresindeki taşıt trafiğinin önemli oranda artacağı göz önüne alınarak, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün bakım ağındaki tüm yollarda rutin bakım hizmetlerinin yanı sıra yatay ve düşey 
trafik işaretlemeleri uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. 
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372. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, ekonomik krizden etkilenen şirketlere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/7152) 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA / ANKARA 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener tarafından cevaplanması için gereğini arz ederim. 

Onur ÖYMEN 
İstanbul Milletvekili 

Uzakdoğu ve Rusya'daki ekonomik krizlerin ve bunların Türkiye'ye 
yansımasının sonucunda mali güçlüklerle karşılaşan Türk firmalarının 
kurtarılması için başlatılan İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde ilgili bankaların 
katılımıyla kaç mutabakat anlaşması imzalanmıştır? 

Bu anlaşmalardan kaçı yürürlüğe konulmuştur? 

Hangi firmaların mali güçlüklerine gerekli işletme sermayesi desteği verilerek 
çözüm sağlanmıştır? 

Mutabakat anlaşması imzalandığı halde uygulanmayan firmalar var mıdır? İlgili 
bankaların mutabakata uymaması sonucunda üretimini durduran firma mevcut 
mudur? 

Bu firmalarda evvelce çalışan kaç kişi işsiz kalmıştır? 

Hükümet bu soruna çözüm bulmak, kapatılan tesislerin yeniden işletmeye 
sokulmasını sağlamak için ne gibi girişimlerde bulunmayı düşünmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/O<-#r8l{ (ty/Og/2005 

Konu : 7/7152-12419 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÎÎRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :28/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7152-12419/35853 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 7/7152-12419 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 22/07/2005 tarih, TMSF.BHI.223/30309 ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu'nun 14/07/2005 tarih, BDDK.2005.01.KİK-6274 sayılı yazıları ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-TMSF'nun 22/07/2005 tarih, 223/30309 sayılı yazısı ve ekL 
2-BDDK'nun 14/07/2005 tarih, 6274 sayılı yazısı. 
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TASARRUF MEVDUATI SÎGORTA FONU 

SAYI -.TMSF.BHI.223/3030Ö 22/07/2005 

KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCELIĞI'NA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 28/06/2005 tarih ve B.Q2.0.001/(01) 2364 - 7/7152 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Kurumumuzca devir ve temlik alınmış banka eski hakim ortaklarına ait kredi 
dosyalarına ilişkin olarak Baymdırbank hakim ortaklan ile 25/10/2002 tarihinde, Ceylan 
Grubu (Bank Kapital hakim ortağı) ile 30/04/2003 tarihinde İstanbul Yaklaşımı kapsamında 
borç yeniden yapılandırma sözleşmeleri imzalanmış olup söz konusu her iki anlaşma da halen 
yürürlüktedir. 

Diğer taraftan, Fon Bankalanndan Kurumumuza devir ve temlik alman, banka hakim 
ortakları dışmdaki diğer alacaklara ilişkin olarak İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde 35 adet 
grup/firmaya ilişkin FYYS imzalanmış olup, 26 adet grup/firmaya ilişkin FYYS 
yürürlüktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ımetERTURK 
Başkan 
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B A N K A C I L I K D Ü Z E N L E M E V E D E N E T L E M E K U R U M U 
( K u r u l İş leri ve K a r a r l a r Daires i ) 

Sayı . BDDK.2005.01.KtK- fcî-'^l 
K o n u : Soru önergesi 1 A -07 2005 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Say ın D o ç . D r . AbdUHatif Ş E N E R ) 

tlgi :30 .06 .2005 tarih ve B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / ( 0 1 ) 2 3 6 4 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

tlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Mil letveki l i Onur 
Ö Y M E N ' i n Türkiye Büyük Mil let Mecl i s i Başkanlığına sunduğu 7 /7152 sayılı soru 
önerges inde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

2 0 0 0 yılı Kas ım v e 2001 yılı Şubat aylarında yaşanan krizlerin reel kes imin kredi 
geri ö d e m e kabiliyeti üzerinde yarattığı o lumsuz etkiler önemli tutarda kredinin takibe 
intikaline neden olarak Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesini bozmuş ve krizin 
etkilerinin giderilmesini geciktirmiştir. Bu sorunu ç ö z m e y e yönelik olarak, kriz yaşayan pek 
çok ülkede uygulanmış bulunan ve literatürde "Londra Yaklaşımı" olarak bilinen yaklaş ım 
Türkiye koşullarına uyarlanmış ve gerekli hukuki altyapının tesisinden sonra 2 0 0 2 yılı 
Haziran ayından itibaren uygulamaya başlanılmıştır. "Sorunlu kredilerin finansal kuruluşlar 
i le borçlu firmalar arasında gönüllü olarak yeniden yapılandırılması" esasına dayalı bu 
y ö n t e m çerçevesinde, aşağıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere 2 0 0 5 yılı Mayıs ayı 
itibariyle 2 1 9 ' u büyük ölçekl i , 112"si küçük ölçekli o lmak üzere başvuruda bulunan toplam 
331 adet firmadan, 217 ' s i büyük ölçekli lO l ' i küçük ölçekli olmak üzere toplam 3 18 adet 
firmaya ait borç, yeniden yapılandırılmıştır. 

T A B L O : İ s tanbul Y a k l a ş ı m ı Ç e r ç e v e s i n d e S a ğ l a n a n Ge l i şme ler ( M a y ı s 200S) 

Başvuru 
BUyUk Ölçekl i 
KUçUk ö l ç e k l i 

Yen iden Yapılandırı lan 
Büyült Ölçekl i 
KLUçilk Ölçekl i 

Y e n i d e n Yapı landırma O r a n l a n C/ol 
BUyUk Ölçekl i 
KUçUk Ölçekl i 

Kaynak : Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Sekreteryası, TSKB 

- tstanbul Yaklaşımı kapsamına alınan firmalara sağlanan işletme sermayesi hakkında 
istatistiki veri bulunmamaktadır. 

- Finansal yeniden yapılandırma anlaşması imzaladıktan sonra anlaşmaları feshedilen 
sözleşme sayısı büyük ölçekli firma kategorisinde 2 , küçük ölçekli firma kategorisinde 6 
olmak üzere toplam 8'dir. Mutabakata uymaması sonucunda üretimini durduran firma sayısı 
ve varsa bu firmalarda işsiz kalan kişi sayısı hakkında istatistik? veri bulunmamaktadır. 

- Bilindiği gibi, istanbul Yaklaşımının uygulamaya konulmasında en başta gelen 
amaçlardan biri, krizler nedeniyle1 zora düşmekle beraber katma değer yaratmakta olan 
ekonomik birimlerin (firmaların) ekonomiye kazandırılması olmuştur. Borç yeniden 
yapılandırma anlaşması feshedildiği için üretimini durduran firma sayısı hakkında bir 
istatistik bulunmamakla birlikte, bugüne kadar anlaşması feshedilen firmaların toplam firma 
sayısı içindeki payının oldukça düşük olması (büyük ölçekli firmalar için %0,9 küçük ölçekli 
firmalar için %5,9 ve tüm firmalar için °/o2,5) borç yeniden yapılandırma anlaşmalarının 
önemli ölçüde amacına hizmet ettiğini göstermektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Firma Sayısı 
(Adet) 

331 
219 
1 12 

318 
217 
ı o ı 

96,1 
99.1 
90,2 

Borç 
(Mi lyon 

T u t a r ı 
dolar) 
6 .264 
5.517 

748 

6.021 
5.374 

647 

96.1 
97,4 
86,5 
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373. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, SSK'Uların özel sağlık 
kuruluşlarından faydalanmalarına ve katkı payı ödemelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7153) 

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

Aşağıdak i sorumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik: B a k a n ı sayın 
M u r a t Başeskioğlu'nun yazılı olarak yanıt lamasını bilgilerinize 
sunar ım. 

^ J L 
K e m a l K T L I Ç D A R O Ğ L I J -"" 
İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i / 

1 . 5 0 6 s a y ı l ı Y a s a k a p s a m ı n d a ç a l ı ş a n l a r ı n v e e m e k l i l e r i n , b a z ı 
ö z e l a n l a ş m a l ı s a ğ l ı k m e r k e z l e r i n d e a y r ı c a y ü z d e 4 0 - 5 0 ' l e r e 
v a r a n o r a n l a r d a k a t k ı p a y ı ö d e y e r e k a m e l i y a t o l d u k l a r ı d o ğ r u 
m u d u r ? 

2 . S S K . ' U l a r d a n k a t k ı p a y ı a l a n b u ö z e l s a ğ l ı k m e r k e z l e r i y l e 
y a p ı l a n s ö z l e ş m e l e r d e , k a t k ı p a y ı n ı n a l ı n m a s ı ö n g ö r ü l ü y o r 
m u , ö n g ö r ü l ü y o r s a b u n u n y a s a l d a y a n a ğ ı n e d i r ? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

18 TEMMUZ 2005 
Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/ **=> - as4Q 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12422-35856 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'na ait 
7/7153 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun özel ve resmi sağlık tesislerinden hizmet alımına esas 
sözleşme metinlerinde konuyla ilgili olarak; ** Merkez, hastanın veya hasta yakınlarının yazılı 
onayı alınmadan herhangi bir gerekçe ileri sürerek ( demek, vakıf v.b kuruluşlar için istenecek 
bağışlar dahil) ilave Ücret ödenmesi talebinde bulunamaz" şeklinde bir hüküm yer almaktadır. 

Söz konusu madde içeriğinden de anlaşılacağı üzere; ilave ücret alınması tamamen 
hasta veya hasta yakınlarının onayına tabidir. Dolayısıyla hastanın yazılı onayı alınmadan 
ücret alınması sözleşme hükümleri açısından kabul edilebilir bir uygulama şekli değildir. 

Hastanın kendi nzası dışında ücret alındığı yolunda Kuruma iletilen şikayet 
başvuruları da bu çerçevede incelenmekte ve neticede şikayet konusu hususun doğruluğunun 
tespiti halinde hastadan alman ücretin ilgiliye iade edilmesi yanında ilave ücret alan sağlık 
tesisine de sözleşmeden doğan cezai müeyyideler uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

IVfurat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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374. - Denizli Milletvekili Mehmet NEŞŞAR'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sağlık 
harcamalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in 
cevabı (7/7154) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Bülent Arınç tarafından ^yanıtlanmasını 
istiyorum. Gereğini arz ederim. y^ttV oW»\_ 

rV\ kMl m" 
PROF.DR.MEHMET NEŞŞAR 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 

20.06.2005 

1. Meclis sağlık harcamalarında. TBMM'nin sağladığı sağlık güvencesinin suiistimal 

edilmesinin önlenmesi suretiyle herhangi bir parasal tasarruf sağladınız mı? 

2. Döneminizde yada daha önce Meclis sağlık harcamalarında usule aykırı yada 

suiistimal anlamına gelecek herhangi bir işlem, reçete ve kayda rastladınız mı ve 

elinizde belgeler varmıdır? 

3. Eğer belge varsa bu işlemlere karışan milletvekili, doktor, eczacı ve diş hekimleri 

hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundunuzmu ve eğer bulunmadıysanız nedeni 

nedir? 

4. Elinizde belge varsa bunları savcılığa intikal ettirmemek, deneyimli bir hukukçu 

olarak sizce ne anlama gelmektedir? 

5. Meclis çatısının suçluların saklanmak için kullandıkları bir zırh ve kalkan olmasını 

engellemek amacıyla sizce neler yapılmalıdır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7154-12448/35919 2 3 Eniil 2005 

Konu: 

Sayın Mehmet U. NEŞŞAR 
Denizli Milletvekili 

İlgi: 21/6/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sağlık harcamalanna ilişkin, ilgi önergenizde yer 

alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

^ ^ - — ^ 

" k m a i l ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EKLER; 
1 - Soru cevabı ve ekleri 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- Meclis sağlık harcamalarında TBMM'nin sağladığı sağlık güvencesinin 
suistimal edilmesinin önlenmesi amacıyla; 3 üncü yasama yılında tedavi faturaları tek tek 
incelenerek, 1130 adedi Tedavi Yönetmeliği esaslarına göre ödenmesi mümkün 
olmadığından ilgili hak sahibi, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına iade edilmiştir. 

İşleme alınmayarak iade edilen harcama belgelerinin parasal değeri 3.141.491,85 
YTL.'dir. 

Yine bu yasama döneminde, 30 Temmuz 2004 tarihli ve 25538 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, tedavi yönetmeliklerinde yeni yapılan değişikliğe 
paralel olarak, ilaçta adet sınırlaması ve doz ayan esası getirilmiştir. Buna göre milletvekili, 
yasama organı eski üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü olduklan kişilere ayakta 
tedavilerinde yazılan ilaç miktan 5 kalem ve 3 aylık doz, TBMM personeli ve bakmakla 
yükümlü olduklan kişilere ise 4 kalem ve 10 günlük doz olarak uygulanmakta, ilaç katılım 
paylan ilgililerin maaşlarından kesilmektedir. 

Eczanelerle yapılan sözleşme doğrultusunda 1/1/2005 tarihinden itibaren ilaç alımlan 
artık TBMM Sağlık Bilgi Sistemine (On-Line) girilmek suretiyle yapılmaktadır. Bu 
sistemde, ilaçta adet ve doz kontrolü ile rapora dayalı ilaç ve ödenmeyen ilaçlar 
denetlenmektedir. 

Bu uygulama ile 2004 yılı Ocak-Mayıs dönemi ilaç fatura tutan 8.275.370,17 YTL 
iken, 2005 yılı Ocak-Mayıs dönemi fatura tutan 4.811.583,54 YTL. olmuştur. 5 aylık 
uygulama neticesinde ilaçta sağlanan tasarruf miktarı % 58 olarak gerçekleşmiştir. 

Buna ilave olarak, çeşitli özel sağlık kurum ve kuruluşları ile imzalanan yeni 
sözleşmeler ile daha önce özel hastanelere ödenmekte olan Türk Tabipler Birliği asgari 
ücreti üzerinden, operasyon ve diğer tedavilerde % 10, çeşitli tetkik ve tahlillerde % 15 ile % 
20 oranlannda, poliklinik, tıp merkezi, fizik tedavi merkezleri ile yapılan sözleşmelerle ise 
% 20 ile % 35 arasında indirimler sağlanmıştır. 

Cevap 2.- 3 üncü yasama yılında Tedavi Yönetmeliklerimize aykm olarak 
düzenlendiği için 1130 adet tedavi faturasmm ilgili sağlık kurum ve kuruluşlan ile hak 
sahiplerine kesin iadesi yapılmıştır. 

Cevap 3, 4, 5.- Hukuk Müşavirliğince hazırlanan sağlık işlemleri konusunda idare 
lehine ve aleyhine açılan ceza, alacak ve iptal davalarına ilişkin bilgileri içeren çizelge Ek-
1'de yer almaktadır. 
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SAĞLIK İŞLEMLERİ KONUSUNDA İDARE LEHİNE VE A 
14 EYLÜL 2005 GÜNÜNE KADAR SONUÇLANAN VE HAL 

DAVALAR 

DAVANIN TÜRÜ 

Alacak Davalan 

İptal Davalan 

Ceza Davaları 

Toplam 

Dava Sayısı 

Dava 

Sayısı 

40 

15 

7 

62 

Kurum 

Lebine 

Sonuçlanan 

Dava Sayısı 

22 

10 

1 

33 

Kurum 

Aleyhine 

Sonuçlanan 

Dava Sayısı 

1 

1 

2 

4 

S 
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T.C £ > C -
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI 

ID.ŞB.MD. , 
Sayı : A.01.0.GNS.0.12.00.01/S0/35" 3 Q. M & .TOuî 
Konu : 

PERSONEL VE MUHASEBE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:29 Haziran 2005 tarih ve 27763 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof.Dr.Mehmet U.NEŞŞAR'ın, sağlık harcamalanna ilişkin 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yönelttiği yazılı soru önergesine verilecek cevaba 
esas olmak üzere Müdürlüğümüzün görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

OsmajvTÜNCAL 
İdari Şube Müdürü 

EK-1 ( Yuzıh Soru Önergesine Cevap-
EK-2 ( Hukuk Müşavirliği Tarafından Sağlık Konusunda 

İdare lehine ve aleyhine açılan ceza davaları listesi 

- 1 4 2 6 -
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S-l- Meclis Sağlık Harcamalarında TBMM'nin sağladığı sağlık güvencesinin suistimal 
edilmesinin önlenmesi suretiyle; 3.yasama döneminde; 1130 adet tedavi faturası tek tek 
incelenerek, Tedavi Yönetmeliği Esaslanna göre ödenmesi mümkün olmadığından ilgili hak 
sahibi, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlanna iade edilmiştir. 

İşleme alınmayarak iade edilen harcama belgelerinin parasal değeri 3.141.491,85 
YTL.'dir. 

Yine bu yasama döneminde; 30 Temmuz 2004 tarih ve 25538 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tedavi yönetmeliklerinde yapılan değişikliğe paralel 
olarak, ilaçta adet sımriaması ve doz ayan esası getirilmiştir. Buna göre Milletvekili, Yasama 
Organı Eski Üyeleri ve Bunların Bakmakla Yükümlülerine, ayakta tedavilerde yazılan ilaç 
miktan S kalem ve 3 aylık doz, TBMM Personeli ve Bakmakla Yükümlülerine ise, 4 kalem ve 
10 günlük doz miktarı uygulanmakta, ilaç katılım paylan ilgililerin maaşlanndan 
kesilmektedir. 

01.01.2005 tarihinden itibaren eczanelerle yapılan sözleşme doğrultusunda, ilaç 
alıntılan artık TBMM Sağlık Bilgi Sistemine (On-Line) girilmek suretiyle yapılmaktadır. Bu 
sistemde ilaçta, adet ve doz kontrolü ile rapora dayalı ilaç ve ödenmeyen ilaçlar 
denetlenmektedir. 

Ocak-Mayıs 2004 İlaç Faturaları 
A Y 
01/2004 
02/2004 
03/2004 
04/2004 
05/2004 
TOPLAM 

FATURA TUTARI 
1.132.801,80 
3.773.477,99 

755.546,98 
1.237.418,58 
1.376.124,82 
8.275.370,17 

FATURA ADEDİ 
1411 
2213 
1065 
1467 
1558 

Ocak-Mayıs 2005 Reçete Faturaları 
A Y 
Ocak 2005 
Şubat 2005 
Mart 2005 
Nisan 2005 
Mayıs 2005 
TOPLAM 

REÇETE TUTARI 
899.997.30 
881.978,97 

1.039.080,77 
976.885,80 

1.013.640,70 
4.811.583,54 

REÇETE ADEDİ 
8347 
9188 

11504 
10603 
10609 

Bu uvgulama ile. yukanda tabloda görüldüğü üzere; Ocak-Mayıs 2004 ilaç fatura 
tutan, 8.275.370,17 YİL. İken, Ocak-Mayıs 20U5 tatura tutan, 4.81 ı.3ii3,D4 YİL. olmuştur. 

Sonuç olarak 5 aylık uygulama neticesinde ilaçta sağlanan tasarruf miktarı %58 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Buna ilave olarak, çeşitli özel sağlık kurum ve kuruluşlan ile sözleşme imzalanmıştır. 
İmzalanan bu sözleşmeler ile daha önce özel hastanelere ödenmekte olan Türk Tabipler 
Birliği Asgari Ücreti (TTB) üzerinden, operasyon ve diğer tedavilerde %10, çeşitli tetkik ve 
tahlillerde %15 ile %20 oranlannda, poliklinik, tıp merkezi, fizik tedavi merkezleri ile yapılan 
sözleşmelerde ise %20 ile %35 arasında indirimler sağlanmıştır. 

j 

S-2- Konu ile ilgili olarak, sadece 3. yasama döneminde 1130 adet tedavi faturası, bunun 
parasal tutan 3.141.491,85 YTL.'dir. Tedavi Yönetmeliklerimize aylan olarak düzenlendiği 
için ilgili sağlık kurum ve kuruluşlan ile hak sahiplerine kesin iadesi yapılmıştır. 

S-3- Hukuk Müşavirliği tarafından sağlık konusunda idare lehine ve aleyhine açılan ceza 
davalan, listesi ekte sunulan tabloda verilmiştir. 
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375.-İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'in, Başbakanlık Takip Kuruluna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/7155) 

T.B.M.M.BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Başbakan Sn. Recep Tayip ERDOĞAN tarafından YAZILI 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

"7 İğdır Milletvekili 

1- Başbakanlık Takip Kurulu ne kadar suredir toplanmamaktadır? 

2- BTK Hükümetiniz döneminde kaç defa toplanmıştır.Kaç dosyayı görüşerek karara 
bağlamıştır. 

3- BTK * nın gündeminde neler bulunmaktadır? BTK nın kaldırılması Gündemde midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ ^ ^T""̂ " 
Konu : <9 9 -\ 

L <5../.-£/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcmn, 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7155-12449/35920 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 08.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG .0.12/106-461-1/3322 
sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 28.07.2005 tarih ve B.02.0.GİB/092/01788 sayılı yazısı. 
İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 

Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlttgttnde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7155 esas nolu yazıh soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AliŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Güvenlik İşleri Başkanlığı 

SAYI :B.02.0.GİB/ 0$2./OI?&& 2-8 /07/2005 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

îlgi: 11/07/2005 tarihli ve B.02.0.002/5010 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7155 
esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu, Ağustos ayında verilen ara 
dışında, her ay mutad olarak toplanmaktadır. 

2. Kurul 2003 yılı başından bu yana, Temmuz 2005 itibariyle 29 kere toplanmıştır. Bu 
toplantılarda, çalışmalar dosya bazında değil, Kurulun görev alanı içerisine giren 
konularla ilgili her türlü tedbirin alınmasını sağlamak, uygulamaları takip ve kontrol 
etmek yönünde kararlar alınmaktadır. 

3. Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunun genel gündeminde; 

a. Devletin güvenlikle ilgili kuruluşlarının rejim aleyhtarı irticai faaliyetler ile 
mücadele konusundaki tespit ve değerlendirmeleri, 

b. Bakanlık ve kurumların söz konusu faaliyetlerle mücadele konusundaki 
tespitleri, bu faaliyetlere karşı aldıkları tedbirler, yaptıkları uygulamalar, 
aldıkları sonuçlar ile bu konulardaki görüş ve önerileri, 

c. Gerek duyulması halinde davet edilen bakanlık ve kurum yetkililerinin konu 
ile ilgili uygulama, değerlendirme ve önerilerine ilişkin sunumları yer 
almaktadır. 

d. Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu'nun kaldırılması 
gündemimizde bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
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376. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kayseri Et Kombinasının özelleş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7156) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığma 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Sn. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. / / 

Saygılarımla / / 

/ ' / 
/ / 

/

/ 20.06.2005 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Özelleştirme kapsamında kapatılan Kayseri Et Kombinası işçileri 
14/02/2005 tarihli/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının l.maddesi 
uyarınca Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında geçici personel olarak istihdam 
edilmektedir. 
Bu çerçevede: 
l).Özelleştirme kapsamında kapatılan işyerlerinde aldıkları net maaşın 
yansından az bir ücretle Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında çalışacak bu 
kişilerin;sürdürmekte olduğunuz özelleştirme uygulamasının en son 
mağdurları olduğu açıkça görüldüğüne göre; insanca yaşayabilecekleri 
şartları sağlayacak bir önlem alacak mısınız? 
2).Kayseri Et Kombinası özelleştirmesi ile Devletin kasasına kaç YTL 
girdiğini açıklar mısınız? 
3).Bu özelleştirme uygulaması;İş sahibi Et Kombinası işçilerini,geçici işçi 
statüsünde ve sosyal haklarının büyük bölümünden mahrum bırakmaya 
değecek nitelikte midir? 
4).Adalet Bakanlığının geçici işçilere imzalattığı(Geçici personel hizmet 
sözleşmesinin içerdiği şartlardan haberdar mısınız? 

Vı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı _ ] Rjjfitos 2 0 0 5 

SAYI 
KONU 

B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ d " ^ i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Feridun BALOGLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/7156 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

özelleştirme kapsamında kapatılan Kayseri Et Kombinası işçileri 14.02.2005 tarihli 
8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı taşra 
teşkilatında geçici personel olarak istihdam edilmektedir. 

Bu çerçevede; 

SORU 1- özelleştirme kapsamında kapatılan işyerlerinde aldıktan net maaşın 
yarısından az bir ücretle Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında çalışacak bu kişilerin, 
sürdürmekte olduğunuz özelleştirme uygulamasının en son mağdurları olduğu açıkça 
görüldüğüne göre, insanca yaşayabilecekleri şartları sağlayacak bir önlem alacak mısınız? 

SORU 2- Kayseri Et Kombinası özelleştirmesi ile Devletin kasasına kaç YTL girdiğini 
açıklar mısınız? 

SORU 3- Bu özelleştirme uygulaması, iş sahibi et kombinası işçilerini geçici işçi 
statüsünde ve sosyal haklarının büyük bölümünden mahrum bırakmaya değecek nitelikte 
midir? 

CEVAPLAR 1-2-3- T.C. Kayseri BUyukşehir Belediye Başkanlığının 30/O9/2004 tarih ve 
A-l-1-433 yazısı ile; uzun yıllar boyunca bölgedeki besicilerin ve kUçtlk imalatçıların kesim ve 
et ihtiyacı karşılanmıştır. Günün koşullarına göre kaliteli ve standardı geliştirilmiş ürün almaları 
sağlanmıştır. Bugün itibarı ile özet sektördeki gelişmeleri teknik teçhizat olarak takip edememiş, 
serbest piyasa şartlarına uyum sağlamaktan uzak kalmış olan belediye sınırlan içerisindeki Et ve 
Balık Ürünleri A.Ş.'ye (Şirket) ait Kayseri Et Kombinasının kapatılarak, arazi ve varlıklarının 
1580 sayılı Belediye Kanunu'nun İS/40 ve 117 nci maddeleri uyarınca şehrin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve kamu yararına ait hizmetlerde değerlendirilmek amacıyla, 4046 sayılı Kanunun 2/i 
maddesine istinaden bedelsiz olarak Belediyeye devri talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda 
özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/11/2004 tarih ve 2004/111 sayılı Kararı ile anılan 
Belediyeye bedelsiz olarak devir işlemi yapılmıştır, özelleştirme Fonu hesabına herhangi bir 
nakit girişi olmamış, ancak önemli ölçüde gider tasarrufunda bulunulmuştur. 

Şirketin 1999-2003 sonu itibarıyla net dönem kar/zararı aşağıdadır. 

Yıllar (Milyon TL-) 
1999 272.583 
2000 -495.646 
2001 244.771 
2002 -961.582 
2003 -1.668.215 

Kayseri Et Kombinasında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile her türlü alacakları 
Şirket tarafından ödenmiş olup, ayrıca iş kaybı tazminatı ve 4/c uygulamalarından 
faydalanmaktadırlar. 

SORU 4- Adalet Bakanlığının geçici işçilere imzalattığı (Geçici personel hizmet 
sözleşmesinin içerdiği şartlardan haberdar mısınız? 

CEVAP 4- özelleştirme İdaresi Başkanlığında konuyla ilgili herhangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

1 ÜNAHTAN 
Maliye Bakanı 
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377. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, engelli vatandaşların araç edinmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7157) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21.06.2005^ —-— 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

4458 sayılı Gümrük Kanunu ülkemizde yaşayan engellilerin ulaşımlarında kolaylık 
sağlamak, onların hareket kabiliyetlerini arttırmak amacıyla yurt dışından hibe olarak gelen 
özel donanımlı araçlardan gümrük vergisi alınmamasını öngörmektedir. 

Bu kanun yönetmelik düzenlemede uygulanmaktadır. 
Daha önce düzenlenen yönetmelikte hibe yoluyla gelen bu araçlarda yaş sınırlaması ve 

motor hacmi smırlaması bulunmamaktaydı. Bu aşamada uygulanan yasa, bir takım insanlan 
rant elde etmek amacıyla engelli vatandaşlarımızın bu haklarını kendileri adına kullanarak 
lüks araçlar getirmeye, gayri meşru yollara sapmaya yöneltmiştir. 

Bunun suç olmasına ve cezasının çok ağır olmasına rağmen maalesef suç işleyen 
kişilerin cezalandırılması yerine yasal haklarını kullanan dürüst insanlar cezalandırılarak 
engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan bu araçlarda 1600'cc motor hacmi sınırlaması 
getirilmiştir. 

Ayrıca bugüne kadar engelli vatandaşların yurt dışından aldığı araçlarda herhangi bir 
sınırlama olmamasına rağmen, ülkemizden aldıkları araçlarda 1600 cc motor hacmi 
sınırlaması getirilmiştir. 

Soru: 

Engellilerin yaşamlarında büyük bir kısıtlama getiren bu uygulamanın 1600 cc'den, 
2500 cc'ye çıkarılması için gerekli talimattan vermeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

SAYİ :B.02.1.Güm.0.06.00.26.769-4495 
KONU: Yazılı Soru Önergesi. 

18.08.05*021274 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ:Başbakanhğa muhatap 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7157-12466/35988 sayılı yazılan. 

İlgi'de kayıtlı yazı eki istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği 21.06.2005 tarihli, 7/7157 sayılı yazılı soru önergesinde;4458 sayılı Gümrük 
Kanununun ülkemizde yaşayan engellilerin ulaşımında kolaylık sağlamak, onların hareket 
kabiliyetlerini arttırmak amacıyla yurt dışından hibe olarak gelen özel donanımlı araçlardan 
gümrük vergisi alınmamasını öngördüğü, daha Önce düzenlenen yönetmelikte hibe yoluyla 
gelen bu araçlarda yaş sınırlaması ve motor hacmi sınırlaması bulunmadığı belirtilerek,bu 
aşamada uygulanan yasanın bir takım insanları rant elde etmek amacıyla engelli 
vatandaşlarımızın bu haklarını kendileri adına kullanarak lüks araçlar getirmeye, gayri meşru 
yollara sapmaya yöneldiğini, bunun suç olmasına ve cezasının çok ağır olmasına rağmen 
maalesef suç işleyen kişilerin cezalandırılması yerine yasal haklarını kullanan dürüst insanlar 
cezalandınlarak engelli vatandaşlanmızm ihtiyacı olan bu araçlarda 1600' cc motor silindir 
hacmi sınırlaması getirildiği, aynca bugüne kadar engelli vatandaşlann yurt dışından aldığı 
araçlarda herhangi bir sınırlama olmamasına rağmen, ülkemizden aldıktan araçlarda 1600 cc 
motor hacmi sınırlaması getirildiği ifade edilerek; 

Engellilerin yaşamlannda büyük bir kısıtlama getiren bu uygulamanın 1600 cc'den 2500 
cc'ye çıkanlması için gerekli talimatın verilip verilmeyeceği hususu sorulmaktadır. 

Konu ile ilgili cevabımız aşağıda belirtilmiştir: 

05.02.2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13.01.2000 tarihli 2000/53 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak 
Haller Hakkında Karann Malûl ve Sakatlann Kullanımına mahsus Eşya bölümünün 116 
ncı maddesinde; sakat araçlan için model yılı ve motor hacmine ilişkin sınırlama 
getirilmemişti.Uygulamanın başlamasından sonra, lüks araçlann özellikle arazi taşıtlanhın 
ithalinde büyük artış olduğu bunun yanısıra, araçlann özel tertibatlannın söküldüğü ve 
sakat amblemi bulunmayan plaka takılarak sakat olmayan kişiler tarafından kullanıldığı 
dolayısıyla tanınan muafiyet hakkının kötüye kullanıldığı Müsteşarlığımıza intikal eden 
olaylardan anlaşıldığından, 01.06.2001 tarihli 24419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile özel tertibatlı araçlarda 1600 cc lik bir 
sınırlama getirilmiştir. 
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Ancak, daha sonra 28/9/2004 tarihli 25597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7889 
sayılı Bakanlar Kurulu karan ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları 
nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip 
inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan sakat kişinin üçüncü dereceye 
kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı 
olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 
(dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi aşıtları hariç) gümrük vergilerinden muafiyet 
tanınmıştır. 

İzah edilen sebeplerle malûl ve sakatlar tarafından ithal edilen araçların motor hacimlerinin 
değiştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmemektedir. 

Malûl ve sakatlar, yurt dışından motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek 
otomobilleri (arazi taşıtları hariç) gümrük vergilerinden muafen ithal 
edebilmektedirler.Ancak,yurt içinden temin edecekleri araçlarının motor hacimlerinin 
yükseltilmesine ilişkin düzenlemeler Maliye Bakanlığı tarafından yapıldığından, anılan 
Bakanlıktan alınan 03.08.2005 tarihli ve 38092 sayılı yazının bir örneği ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

tUomvuJ 
KUrşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
1 yazı örneği 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/ 8211-464/ 
KONU: Sor» ö n c e s i 0 3 . 0 8 . 0 5 * 0 3 8 0 9 2 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: 19.07.2005 tarih ve B.02.1.Güm.0.06.00.26.769-4495/18486 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN'in 
koordinatörlüğünde cevap verilmesini tensip ettiği 7/7157 esas no.lu yazılı soru önergesinde 
yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin (2) numaralı bendinde 
5228 sayılı Kanunun 21. maddesi ile yapılan değişikliğe göre, Kanuna ekli (II) sayılı listede 
yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cmrü aşanlar 
hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında 
yer alanların, sakatlık dereceleri %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat 
kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler 
tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının özel tüketim vergisinden 
istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan bu değişikliklerle malul ve engellilere 
yönelik' olarak uygulanan vergi istisnasının kapsamı genişletilmiştir. Her ne kadar 87.03 
G.T.İ.P. pozisyonunda yer alan binek otomobillerinde 1600 cm3 sınırlaması getirilmiş ise de 
87.04 G.T.İ.P. pozisyonunda yer alan araçlarda bu sınır 2800 cm3 olarak belirlenmiştir. Söz 
konusu istisnanın sosyal amaç taşıyan bir istisna olduğu dikkate alındığında, motor hacmi 
yüksek binek otomobillerin kapsama alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu nedenle, 87.03 
G.T.İ.P. pozisyonunda yer alan binek otomobilleri için getirilmiş olan 1600 cm3 sınırının 
2500 cm3,e çıkarılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Osman ARIOĞLU 
Gelir İdaresi Başkanı 
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378. - Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan davalara 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7158) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların aracılığınızla Adalet Bakanı Sn. Cemil Çiçek'in yazılı olarak 
cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim! 

Turan 
Şanlıurfa Milletvekili 

1 )A.İ.H.M'de Türkiye'den kaç dava bulunuyor? Bu davalardan konulara göre oran ve sayıları 
no kadardır? 

2) A.İ.H.M'nin reddettiği dava sayısı ne kadardır? Bu davaların konıiİari'nelerdir? 

3) Türkiye'de A.İ.H.M kararı uyarınca ödenen tazminat ne kadardır? 

4)Bakanlar Komitesi'nin infazı yerine getirmediği için verdiği karar varını? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI «./33TC005 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-12460 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7158 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesini müsaadelerinize arz ederim. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 22/08/2005 

Bakan 
972 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-12460 sayılı yazınız, 

b) 12/07/2005 tarihli ve 850 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7158 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı ı 
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Sayın Turan TÜYSÜZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7158 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizin. 1949 yılından bu yana kurucu üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi 
bünyesinde hazırlanmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 1954 yılında taraf olduğu; 
Sözleşmenin uygulanmasını denetleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkını 1987 yılında. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin zorunlu yargı yetkisini ise 1990 
yılında tanıdığı; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların genelde 7-8 yılda 
sonuçlandığı, hâlen sonuçlanan davaların 1990Mı yılların ortalarında ya da ikinci yarısında 
yapılmış başvurulara dayandığı; Ülkemizin mevzuat ve uygulamalarının Avrupa normları ile 
tam olarak uyumlu olmadığı dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanan başvurularda 
yüksek oranda ihlâl kararı verilmesi veya tarafımızdan dostane çözüm yolunun tercih 
edilmesinin kaçınılmaz olduğu: 2001 yılından itibaren mevzuatımızın ve uygulamalarımızın 
Avrupa normları ile uyumlu kılmaya yönelik hız kazanan hukuk reformlarını izleyen 
dönemde yapılan başvuruların sonuçlanması aşamasına henüz ulaşılmadığı; 

2004 yılı sonu itibarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Ülkemiz 
hakkındaki başvuru sayısının 9.591 olduğu, bu başvuruların yaklaşık 4.000'inin 
Hükümetimize iletildiği; söz konusu başvuruların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin birden 
fazla maddesinin ihlâl edildiği iddiasını içerdiğinden, konularına göre dökümünün 
yapılmasının mümkün olmadığı; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilemez bulunan başvurular 
konusunda yalnız başvuru sahibine bilgi verilmesi nedeniyle, kabul edilemez bulunan 
başvurulara dair bilgi bulunmadığı; bugüne kadar kabul edilebilirlik aşamasında Hükümetin 
görüşünü aldıktan sonra 250 başvurunun kabul edilemez bulunduğu; kabul edilebilir bulunan 
başvurulardan 49 adedinin lehte, 567 adedinin ihlâl kararıyla ve 231 adedinin ise dostane 
çözüm yoluyla sonuçlandırıldıgı; söz konusu ihlâl kararlarında çoğunlukla Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin birden fazla maddesinin ihlâl edildiği belirtildiğinden, başvuruların 
konulara göre dökümünün yapılmasının mümkün olmadığı; 

Bugüne kadar ihlâl kararı ile sonuçlanan başvurular için tek para cinsinden yaklaşık 18 
milyon Euro, dostane çözümle sonuçlananlar için tek para cinsinden yaklaşık 15 milyon Euro 
tazminat ödendiği; 

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi tarafından Türkiye'nin uygulamadığı bir Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararı nedeniyle alınan karann bulunmadığı; IV. Rum kararı. 
Güneydoğu başvuruları olarak bilinen güvenlik güçlerinin uygulamaları ile ilgili başvurular 
ve ifade özgürlüğü başvuruları gibi başvurulara ilişkin bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarının uygulanması, uzun dönemde gerçekleştirilebilecek yasal ve idarî önlemlerin 
alınmasını gerektirdiğinden, kısa sürede sonuçlandırılamadığı; bu nedenle Avrupa Konseyi 

Delegeler Komitesi önünde izlenmesinin uzun dönemli olarak sürdürüldüğü; Delegeler 
Komitesinin belirli dönemlerde bu kararların uygulanması ile ilgili durumu belirlemek üzere 
ara kararlar kabul ettiği; bu kararların söz konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarının uygulanması alanında varsa kaydedilen ilerlemeleri ve hâlen yerine getirilmesi 
gereken konuları içerdiği ve ilgili ülkeyi kararı uygulamaya davet eden bir nitelik taşıdığı, 

Dışişleri Bakanlığının 27/07/2005 tarihli ve 026.2I/2005/SPOY/309819 sayılı, Maliye 
Bakanlığının 29/07/2005 tarihli ve B.07.0.BHM.0.00/4394-12054 sayılı yazıları i'le 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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379. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, idarî yargı ve adlî yargı hâkim adaylığı sınavlarına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7159) 

TBMM Başkanlığına 

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

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvelgti 

İlgi ;(a) 7/4881 esas sayılı yazılı soru önergem. 

(b) Adalet Bakam SaCemil Çiçek imzasıyla verilen 1.4.2005-338 sayılı 
cevap. 

Bilindiği gibi; yargıç ve savcı ihtiyacım karşılamak amacıyla hazırlanan "Hakimler 
ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 
1/1039 esas ile Adalet Komisyonu'nda görüşülmüş olup, her an Genel Kurul Gündemine 
gelebilecek durumdadır. Bu tasarının en önemli maddelerinden birisi ise, adayların "yarışma sınavı 
ve mülakat" ile alınmasını düzenleyen maddedir. 

Adayların genel kültür ve hukuk bilgilerini ölçen yazılı sınavın, Bakanlık ve ÖSYM 
arasmda 1998 yılında imzalanan protokol çerçevesinde yapıldığı bilinmektedir. Sınavm bu 
aşamasına yönelik olarak genel anlamda herhangi bir tepki veya itiraz söz konusu değildir. 
Ancak, tamamen Bakanlık bürokrasisi tarafmdan yapılmakta olan mülakatta ise; maalesef objektif 
Ölçüler yerine "siyasi ve kişisel" ilişkilerin ağırlık kazandığı ve bu durumun haksız sonuçlar 
yarattığı inkar edilemez bir gerçektir. "Yargıda kadrolaşma" sonucunu yaratan bu haksız ve 
hukuka aykırı uygulamanın yarattığı tahribatlar telâfi edilemez boyutlara ulaşmıştır. 

Bu olumsuz uygulama ilgi (b) önerge cevabıyla da bir anlamda doğrulanmıştır. 
Gelinen aşamada, gerçeklerin somut olarak tespiti ve yanlış 

uygulamalarda ısrar edilmemesi amacıyla iş bu önergenin sunulması 
zorunluluğu doğmuştur; 

1-17.10.2004 tarihinde yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı sınavına 
kaç kişi katılmıştır? Kaç kişi başanlı sayılmış ve mesleğe^hnrnıştır? 

Sınavda başarılı olanlar, yazılı sınavda kaçıncı olmuşlardır? Kaç 
puan almışlardır? Mülakatta kaçıncı olmuşlardır? 

2-24.10.2004 tarihinde yapılan Adli Yargı Hâkim Adaylığı sınavına 
kaç kişi katılmıştır? Kaç kişi başarılı sayılmış ve mesleğe alınmıştır? 

Sınavda başanlı olanlar, yazılı sınavda kaçıncı olmuşlardır? Kaç puan 
almışlardır? Mülakatta kaçıncı olmuşlardır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIÖI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLlGfNA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-12460 sayılı yazınız, 

b) 12/07/2005 tarihli ve 851 sayılı yazımız. 

tlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7159 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1 - Soru önergesi cevabı 
2- Tablo 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7159 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

17/10/2004 tarihinde yapılan idarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavına 4861 kişinin 
başvurduğu, yazılı sınavda 335 kişinin başarılı olduğu, yapılan mülakat sonucu 150 kişinin 
sınavı kazandığı; 24/10/2004 tarihinde yapılan adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavına 3764 
kişinin başvurduğu, yazılı sınavda 502 kişinin başarılı olduğu, yapılan mülakat sonucu 322 
kişinin sınavı kazandığı. Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Anılan sınav sonuçları -'ww-w.pı>m.adalet,120v.tr" adresli web sitemizde de 
yayımlanmış olup, önerge cevabına esas olacak şekilde düzenlenen sonuçları gösterir tablo 
yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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17.10.2004 TARİHİNDE YAPILAN İDARÎ YARGI HAKİM ADAYLIĞI SINAVINDA 
YAZDLIYI KAZANANLARIN MÜLAKAT SINAVINDAKİ BAŞARI DURUMU 

YAZILI SINAVI KAZANAN:335 
ALINAN ADAY SAYISI:148(2 Doktora) 
BAŞARISIZ: 178 
MÜLAKATA KATILMAYANA 

S.NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

ADI 
HÜLYA 
VOLKAN 
ERStN 
ALİ RIZA 
YAŞAR 
MEHMET 
İBRAHİM 
DENİZ 
MEHMET EMİN 
ERCAN 
YELİZ 
FATİH 
BARIŞ 
İSA 
FATİH 
HARUN 
CELAL 
OSMAN 
ENVER 
BARIŞ 
OKAN 
MURAT 
İBRAHİM UTKU 
MEHMET SERKAN 
MEHTAP 
ABDURRAHMAN 
ARİF 
ÖZGÜR 
ALİ 
ETHEM 
İRFAN 
GÖKSEL 
VELİ 
VOLKAN 
SONER 
CİHAN 
CENK 
NURGÜL 
YÜKSEL 
AHMET 
MURAT 
AHMET 
OSMAN 
ÜLKÜ 
ASSİYE 
AYFER 
MEHMET ÇELEBİ 
MUSTAFA 

SOYADI 
GÜMÜŞ 
ERDOĞDU 
KIZILAY 
ALTUN 
TUNÇ 
KAYABAŞ 
ÇÖLLÜ 
KÖSE 
AKDEMİR 
KÖMÜR 
HASEKEN 
TORUN 
BAL 
TELİMEN 
GÜRGEN 
TEKİN 
UYAR 
AKÇAN 
ULUÇAY 
ERKUT 
KÖKÇİ 
DOĞAN 
TİRYAKİ 
KATIÇELİK 
KÜÇÜK 
GÜNER 
USLU 
GÜLTEKİN 
GÖKAY 
ÖZKAN 
CEREN 
YÜZÜGÜLLÜ 
YILMAZ 
ÇAKMAK 
GÖÇER 
KARATAŞ 
TÜRKDOGAN 
GÜNER 
YAVAŞ 
CAMBOLAT 
BÜYÜKKAYAER 
CAN 
ALAN 
ÖNER 
SOLAK 
SAMUR 
CAN 
AÇIKGÖZ 

PUANI 
86.905 
86.448 
85.764 
83.800 
82.842 
82.704 
82.660 
82.385 
82.110 
81.928 
81.928 
81.746 
81.653 
81.289 
81.289 
81.196 
81.014 
80.921 
80.832 
80.832 
80.375 
80.238 
80.194 
79.644 
79.462 
79.417 
79.417 
79280 
79.054 
79.005 
78.960 
78.823 
78.823 
78.779 
78.686 
78.503 
78.503 
78.366 
78.366 
78.322 
78.229 
78.229 
78.184 
78.047 
77.998 
77.910 
77.865 
77.772 

MÜLAKAT SINAVI BAŞARI DURUMU 
MÜLAKATA KATILMADI 
2.BAŞARILI 
7.BAŞARILI 
3.BAŞARILI 
27.BAŞARIL1 
158.BAŞARISIZ 
159.BAŞARISIZ 
23.BAŞARILI 
160.BAŞARISIZ 
161.BAŞARISIZ 
5.BAŞAR1LI 
22.BAŞARILI 
162.BAŞAR1SIZ 
163.BAŞARISIZ 
6.BAŞARILI 
26.BAŞARILI 
4.BAŞARILI 
20.BAŞARILI 
164.BAŞARISIZ 
165.BAŞARISIZ 
166.BAŞARISIZ 
1.BAŞARILI 
167.BAŞARISIZ 
168.BAŞAR1SIZ 
47.BAŞARILI 
169.BAŞARIS1Z 
50.BAŞARILI 
24.BAŞARILI 
170.BAŞARISIZ 
171.BAŞARISIZ 
33.BAŞAR1L1 
14.BAŞARILI 
9.BAŞARILI 
10.BAŞARILI 
172.BAŞARISIZ 
37.BAŞARIL1 
45.BAŞARILI 
173.BAŞARISIZ 
63.BAŞARILI 
64.BAŞARILI 
174.BAŞARISIZ 
17.BAŞARILI 
175.BAŞARISIZ 
67.BAŞARILI 
69.BAŞARILI 
176.BAŞARISIZ 
177.BAŞ ARIŞIZ 
11.BAŞARILI 
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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 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

EMRE 
MURAT 
TARIK 
BÜNYAMİN 
KADİR 
UFUK 
ÖMER FARUK 
İHSAN 
SERAFETTIN 
SERHAT 
RECEP 
LÜTFİYE 
MUSTAFA KEMAL 
NAZIM TAHA 
MEHMET 
FATİH 
OSMAN 
ORHAN 
BİHTER 
MUHAMMED ISHAK 
OSMAN 
ADEM 
MUHAMMET ALİ 
BURAK LATİF 
ÜMİT 
EKREM 
ÖMER MUHARREM 
BÜNYAMİN 
MURAT 
YILMAZ 
YASİN 
SERPİL 
ERTAN 
SAFİYE 
BARİŞ 
HANIFE 
OĞUZ 
BİLAL 
HÜSEYİN CEM 
EMİNE 
HANİFE 
EREN BAKİ 
ERKAN 
AKİF 
BAHADIR 
CİHAN 
ZAFER 
TALİHA 
FATİH MEHMET 
ÇAĞDAŞ 
ENGİN 
ÖNDER 
FİKRİ 
HAVVA 
ENGİN 

TOPAL 
AYDIN 
KAVAK 
ÇİTtL 
AKBULUT 
SUNAOĞLU 
TAŞLIDERE 
YILMAZ 
ELMACI 
BASARA 
ŞENDİL 
BAŞ 
GÖZE 
KOÇAK 
YURT 
ŞAHİN 
TEKE 
AKTÜRK 
AKDAŞ 
KARADAVUT 
KAYA 
SEVİLMİŞ 
KAŞIKÇI 
LATlFOĞLU 
ŞAHİN 
GÖKÇE 
YAZGAN 
ESAF 
GÜNGÖR 
EYİDOĞAN 
ÇETİN 
MUCUK 
ÇUBUKÇU 
TURAN 
ÇELİK 
ÖZTAŞ 
ÖZKARSLI 
CENGİZ 
EREN 
GENCER 
GÖKÇE 
ÖZTÜRK 
ÇETİN 
YILDIRIM 
ŞENEL 
ÖNAL 
BİLGİ 
ANAFARTA 
TOPÇU 
EREN 
KAYA 
ARSLAN 
BEDİR 
YAKAR 
ÇOLAK 

77.683 
77.545 
77.453 
77.453 
77.315 
77.271 
77.271 
77.177 
77.133 
77.133 
77.133 
77.088 
76.996 
76.996 
76.951 
76.814 
76.676 
76.631 
76.631 
76.495 
76.495 
76.495 
76.495 
76.450 
76.357 
76.175 
76.175 
76.175 
76.082 
76.082 
75.993 
75.944 
75.900 
75.855 
75.851 
75.762 
75.762 
75.718 
75.718 
75.625 
75.581 
75.532 
75.443 
75.399 
75.261 
75.261 
75.261 
75.217 
75.217 
75.124 
75.124 
75.124 
75.124 
75.031 
74.986 

178.B AŞ ARIŞIZ 
179.B AŞ ARIŞIZ 
16.BAŞARILI 
61.BAŞARILI 
180.BAŞARISIZ 
39.BAŞARILI 
25.BAŞARILI 
82.BAŞARILI 
182.B AŞ ARIŞIZ 
181..BAŞARISIZ 
84.BAŞARILI 
18.BAŞARILI 
183.BAŞARIS1Z 
12.BAŞARIL1 
184.B AŞ ARIŞIZ 
21.BAŞARILI 
185.BAŞ ARIŞIZ 
186.BAŞARISIZ 
15.BAŞARILI 
30.BAŞARILI 
8.BAŞARILI 
188.BAŞARISIZ 
187.BAŞARISIZ 
48.BAŞARILI 
189.BAŞARISIZ 
93 .BAŞARILI 
190.BAŞARISIZ 
54.BAŞARILI 
19.BAŞARILI 
191.BAŞARISIZ 
40.BAŞARILI 
192.BAŞARISIZ 
193.BAŞARISIZ 
13.BAŞARILI 
41.BAŞARILI 
34.BAŞARILI 
43 .BAŞARILI 
194.BAŞARISIZ 
88.BAŞARILI 
195.BAŞARIS1Z 
196.BAŞARISIZ 
197.BAŞAR1SIZ 
198.BAŞARISIZ 
199.B AŞ ARIŞIZ 
31.BAŞARILI 
52.BAŞARILI 
200.BAŞARISIZ 
201.BAŞ ARIŞIZ 
36.BAŞARILI 
203.BAŞARISIZ 
202.BAŞARIS1Z 
55.BAŞARILI 
56.BAŞAR1LI 
204.BAŞARISIZ 
205.BAŞARIS1Z 

- 1442 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

U 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

ENGİN 
ERGİN 
MUSTAFA 
FULYA IŞIL 
SELEN FEZA 
HÜSEYÎN 
AHMET HAKAN 
RESUL 
MUSTAFA ÇAĞATAY 
ZEKERYA 
KASIM 
YUSUF 
ONUR 
NURULLAH 
ALİ 
DERYA 
SERAP 
BURAK YAĞIZ 
NURDAN 
HÜSEYİN 
ESRA 
AYHAN 
CÜNEYT 
HALİL OKAN 
ENGİN 
RECEP 
VAHİT 
ALTAY 
ÇETİN 
SEDAT 
ALTAN 
GEYLANİ 
MUSTAFA 
ŞEVKET 
ZİYA 
YÜKSEL 
MEHMET 
BİNNUR 
SÜLEYMAN 
SENEM 
İBRAHİM 
ZEYNEP NİHAL 
MENEKŞE 
HACI YUSUF 
DÜZGÜN 
YUSUFSONER 
ABDULLAH 
TUGBA 
EMİNE OKSAN 
SANİYE BETÜL 
CUMHUR 
ADNAN 
METİN 
ŞAKIR ÖNER 
HÜSEYİN 

YALÇIN 
ÖZDEMİR 
EMRE 
KARCI 
KOLUAÇIK 
USLAN 
ÖZCAN 
KAYMAZ 
TAŞYÜREK 
TUGAL 
TAŞDAN 
ÖRNEK 
OĞUZ 
ÇELİK 
DORU 
KAYA 
TEPE 
ATLI 
SEVER 
YILDIZ 
HARMAN 
KOLUKIRIK 
YILMAZ 
ŞİMŞEK 
GÜNDÜZ 
ÖZCAN 
KAYBAL 
UÇAR 
ÖZHAN 
IŞBILIR 
ÖZBILEN 
GÜNER 
DAĞLI 
POLAT 
ÖCAL 
IRIZ 
BOZKURT 
UÇARBOZTAŞ 
SALCI 
GÖRÇEK DEVAMOĞLU 
TEMEL 
KOKSAL 
BOZOÖLU 
ÇINAR 
AKYOL 
ÇlFTÇlOĞLU 
ÇELİK 
SÜRÜCÜ 
ÖZDEN 
TANIR 
ÖZTÜRK 
AKIN 
ÇOKMUTLU 
ÖZTÜRK 
BAKAY 

74.942 
74.942 
74.897 
74.848 
74.848 
74.848 
74.804 
74.804 
74.760 
74.667 
74.623 
74.623 
74.623 
74.529 
74.485 
74.485 
74.440 
74.303 
74.303 
74.303 
74.166 
74.166 
74.028 
74.028 
74.028 
73.984 
73.935 
73.935 
73.935 
73.890 
73.890 
73.753 
73.753 
73.753 
73.709 
73.709 
73.616 
73.616 
73.571 
73.571 
73.571 
73.571 
73.571 
73.527 
73.527 
73.433 
73.433 
73.390 
73.390 
73.296 
73.252 
73.252 
13252 
73.208 
73.159 

206.BAŞARISIZ 
71.BAŞARILI 
207.BAŞAR1SIZ 
209.BAŞARISIZ 
208.BAŞARISIZ 
109.BAŞARILI ' 
MÜLAKATA KATILMADI 
210.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
2U.BAŞARISIZ 
99.BAŞARILI 
35.BAŞARILI 
212.BAŞARIS1Z 
29.BAŞARILI 
46.BAŞARILI ' 
213.BAŞARISIZ 
214.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
51.BAŞARILI 
MÜLAKATA KATILMADI 
251.BAŞARISIZ 
104. BAŞARILI 
57.BAŞARILI 
216.BAŞARISIZ 
68.BAŞARIL1 • 
217.BAŞARISIZ 
219.BAŞARISIZ 
218.BAŞARISIZ 
220.BAŞARISIZ 
221.BAŞARISIZ 
222.BAŞARISIZ 
223.BAŞARISIZ 
224.BAŞARISIZ 
74.BAŞARILI . 
111.BAŞARILI 
112.BAŞAR1LI 
28.BAŞARILI 
225.BAŞARISIZ 
89.BAŞARILI 
228.BAŞARISIZ 
227.BAŞARISIZ 
226.BAŞARIS1Z 
119.BAŞARILI 
229.BAŞARISIZ 
230.BAŞARTSIZ 
49.BAŞARILI 
78.BAŞARILI 
62.BAŞARILI 
231.BAŞARISIZ 
38.BAŞARILI 
115. BAŞARILI 
233.BAŞARISIZ 
232.BAŞARISIZ. 
103.BAŞARILI 
234.BAŞARISIZ 
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159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 

MESUT 
SONGÜL 
TAYFUN 
İBRAHİM 
TAYYAR 
AZİZ 
TOLGA 
BAKİ 
AHMET 
OKTAY 
KÜRŞAT 
ÜMİT 
MEHMET KEMAL 
İSMAİL OKAN 
SALİH 
SEMRA 
ŞÜKRÜ 
ÜMİT 
HARUN 
ERDOĞAN 
LÜTFİ 
MURAT 
MUSTAFA ERDEM 
SlBEL 
YASEMİN 
ÜMlT 
İSMET 
VOLKAN 
MUSTAFA 
OLCAY 
HASAN ALİ 
SONGÜL 
NURHAN 
MEHMET 
ŞABAN 
ALİ 
RECEP 
MEHMET SERHAT 
EKREM RIZA 
EMEL 
SELMA 
FUAT 
YAŞAR 
FATİH 
ERSİN 
OSMAN 
ULAŞ 
MUSTAFA KEMAL 
HASAN 
ADNAN 
İBRAHİM 
MEHMET MUSTAFA 
AYDIN 
SELNUR 
ABDÜSSELAMHABİP 

KARADUMAN 
MEYDAN 
KUTBAY 
ŞAHİN 
KARTAL 
ATAMER 
ÜZER 
BAŞKÖY 
ÖZVEREN 
BAHADIR 
SELÇUK 
ALİM 
NAZİK 
ÖNDER 
YILDIRIM 
TEKİN 
SAY 
TURAN 
ERCAN 
DUMAN 
UYANIK 
ÖZER 
ATLIHAN 
ÖZEN 
GÜL 
EYÜPOĞLU 
BAYSAN 
ALTUN 
HASTAOĞLU 
DÜNDAR 
GÖNCÜ 
GÜNEŞ 
ÖZDURAN 
GÖKÇE 
KAZAK 
ÇELEN 
İBİŞ 
AVCI 
ÖZÇAL 
NİŞLİOÖLU 
GÖKTAŞ 
KÜÇÜK 
KAVALCIOĞLU 
AYAZ 
KÖRPINAR 
GÖL 
YILMAZ 
TUNÇ 
AKDEMİR 
ŞAHİN 
OF 
ESKİN 
KAYA 
ÇAKMAK 
YILDIRIM 

73.114 
73.114 
73.070 
73.070 
73.070 
73.070 
72.977 
72.977 
72.977 
72.933 
72.933 
72.933 
72.884 
72.840 
72.840 
72.840 
72.795 
72.795 
72.795 
72.795 
72.795 
72.751 
72.751 
72.706 
72.657 
72.657 
72.657 
72.657 
72.657 
72.657 
72.568 
72.520 
72.520 
72.520 
72.520 
72.476 
72.476 
72.476 
72.383 
72.383 
72.338 
72.338 
72.338 
72.338 
72.294 
72.249 
72.201 
72.201 
72.201 
72.201 
72.156 
72.156 
72.156 
72.156 
72.112 

235.BAŞARIS1Z 
94.BAŞARIL1 
32.BAŞARILI 
65.BAŞARIL1 
237.BAŞARISIZ 
236.BAŞARISIZ 
238.BAŞARISIZ 
239.BAŞARISIZ 
70.BAŞARILI 
240.BAŞARISIZ 
72.BAŞARILI 
58.BAŞARILI 
95.BAŞARILI 
110.BAŞAR1LI 
242.BAŞARISIZ 
241.BAŞARISIZ 
96.BAŞARILI 
I25.BAŞARILI 
243.BAŞARISIZ 
73.BAŞARILI 
244.BAŞARISIZ 

245.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
MÜLAKATA KATILMADI 
60.BAŞARILI 
249.BAŞARISIZ 
248.BAŞARIS1Z 
247.BAŞARIS1Z 
98.BAŞARILI 
246.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
44.BAŞARILI 
250.BAŞARISIZ 
93.BAŞARILI 
75.BAŞARILI 
77.BAŞARJLI 
90.BAŞARILI 
251.BAŞARISIZ 
120.BAŞARILI 
252.BAŞARISIZ 
80.BAŞARILI 
121.BAŞARILI 
253.BAŞARISIZ 
254.BAŞARISIZ 
114.BAŞARILI 
255.BAŞARISIZ 
258.BAŞARISIZ 
256.BAŞARISIZ 
257.BAŞARISIZ 
92.BAŞARIL1 
259.BAŞARISIZ 
260.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
83.BAŞARJLI 
I30.BAŞARILI 
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214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 

YILDIRAY 
ARZU 
HARUN 
HASAN FEHMİ 
ABDULLAH 
HAKAN 
YUNUS EMRE 
ŞERMİN 
GAMZE 
PINAR 
AHMET ERTUĞRUL 
VEDAT 
NEFİSE TÜLAY 
SERAN 
ÖNDER 
MUSTAFA 
OKAN 
RAMAZAN 
AKİF CELAL 
SIDDIK 
MUSTAFA KEMAL 
NİLÜFER 
ADNAN KORAY 
MEHMET 
HÜSEYİN 
HARUN 
BAŞAK 
HASAN 
DÜZGÜN 
İBRAHİM ETHEM 
FATİH 
TARIK 
DERYA 
OSMAN 
FATİH 
SERDAR 
BARIŞ 
YASİN 
MİNE 
NESLİHAN 
EMİNE BURCU 
FAZLI 
ESER 
BAYRAM 
İSMAİL EŞREF 
SEZAYI 
MEHMET 
MUSTAFA 
MEHMET 
MUHAMMET EMİN 
YILMAZ 
SELÇUK 
ABDURRAHİM 
MUSTAFA 
KADİR 

KAYA 
ULUSOY 
SAMSA 
BOZKURT 
SOLAK 
KILIÇ 
CENGİZ 
BİRTANE 
ÇELİK 
SELÇUK 
ERGÜDEN 
KAYA 
UNSAL 
KARATARI 
ALAGÖZ 
KARA 
OKYAY 
AKÇAN 
KOCAOĞLU 
GÜLLÜK 
TURGUT 
KAYALI 
DEMİRCİ 
SADIÇ 
KUNDAK 
MOR 
GÜLER 
DOĞAN 
BEDEL 
KALKAN 
GÖKYURT 
BİLALOĞLU 
ÜNAL 
HAZIR 
KÜÇÜKKARACÂ 
ÖZEN 
TİRYAKİ 
ÇEVİK 
BECEREN 
BEKDEMİR 
GÜLERSOY 
PEHLİVAN 
DOST 
DOĞAN 
BAYRAK 
DİREK 
ŞİMŞEK 
TOPLAR 
AKKUŞ 
ÖZGÖKÇE 
ZORLU 
ÇİFTÇİ 
AY 
KELLE 
KORKMAZ 

72.107 
72.063 
72.063 
72.063 
72.063 
72.019 
72.019 
72.019 
71.881 
71.881 
71.881 
71.881 
71.881 
71.837 
71.837 
71.837 
71.837 
71.837 
71.837 
71.837 
71.837 
71.837 
71.744 
71.744 
71.699 
71.699 
71.699 
71.699 
71.699 
71.699 
71.655 
71.650 
71.562 
71.562 
71.518 
71.518 
71.469 
71.469 
71.425 
71.425 
71.380 
71.380 
71.380 
71.380 
71.336 
71.336 
71287 
71.287 
71.287 
71.242 
71242 
71242 
71242 
71242 
71.242 

261.BAŞARISIZ 
66.BAŞARILI 
85.BAŞARILI • 
262.BAŞARISIZ 
86.BAŞARILI 
263.BAŞARIS1Z 
264.BAŞARISIZ 
124.BAŞARILI 
59.BAŞARILI 
267.BAŞARISIZ 
265.BAŞARISIZ 
117.BAŞARILI 
266.BAŞARISIZ 
42.BAŞARILI 
269.BAŞARISIZ 
133.BAŞARILI 
136.BAŞARIL1 
135.BAŞARILI 
270.BAŞARISIZ 
87.BAŞARILI 
268.BAŞARISIZ 
134.BAŞARILI 
272.BAŞARISIZ 
271.BAŞARISIZ 
275.BAŞARISIZ 
126.BAŞAR1LI 
97.BAŞARILI 
274.BAŞARISIZ 
273 .BAŞARISIZ 
118.BAŞARILI 
127.BAŞAR1LI 
276.BAŞARISIZ 
277.BAŞARISIZ 
139.BAŞARILI 
278.BAŞARIS1Z 
140.BAŞARILI 
280.BAŞARISIZ 
279.BAŞAR1SIZ 
281.BAŞARISIZ 
79.BAŞARILI 
91.BAŞARILI 
282.BAŞARISIZ 
283.BAŞARISIZ 
113.BAŞARILI 
141.BAŞARILI 
284.BAŞARIS1Z 
101.BAŞARILI 
285.BAŞARISIZ 
102.BAŞARILI 
129.BAŞARILI 
287.BAŞARISIZ 
286.BAŞ ARIŞIZ 
116.BAŞARILI 
81.BAŞARILI 
53.BAŞARILI 
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269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
32Ç 
33C 
331 
33: 
33: 
33^ 
33. 

ENtS 
ÇAĞATAY 
TURAN 
DERYA 
MEMET 
KORKUT 
GÖKHAN 
ZÜHAL AYSUN 
MURAT 
YASEMİN 
MEHMET ALÎ 
FATlH 
FEDAYt 
AYDOĞAN 
MURAT 
ENGİN 
MUSTAFA 
YAŞAR ALİ 
MUSTAFA 
MEHTAP 
KENAN 
BEDİR 
NADİR 
MUKADDES 
PINAR 
CÜNEYT 
AYŞE ESRA 
HASAN 
SÜMEYRA 
ÖMER 
BURÇİN 
BİLAL 
MUBİN 
D A V U T 
SERDAR 
FATMA BUKET 
GÖNÜL 
SEMİHA 
NALAN 
ÖZEL UNSAL 
ÖZGÜL 
ADEM 
ZÜBEYDE 
MEHMET 
FIRAT 
UĞUR 
ALİ RESUL 
SERHAT 
ZAFER 
CEBRAİL 
HARUN 
SERKAN 
CEM 
HÜSEYİN 
AYLİN 
ZÜLKÜF 
ERDAL 
MUSTAFA 
A D N A N 
VAHİP 
DERYA 
İLKAY 
BEYZA 

. FATlH 
i YUSUF 
t ÇAĞDAŞ 
5 MEHMET 

KARA 
OKTAY 
SAY 
BEYAZİTOĞLU 
YALÇIN 
TÜRKYARAR 
KAPAÖAN 
SUNAY 
ŞENEL 
KISMET 
YÜCE 
ÇELİKKAYA 
KURT 
GÜNGÖR 
DOĞAN 
DEMİRCİ 
KERMAN 
SARI 
AÇAR 
YILMAZ 
GÖKSU 
KOCA 
KARAHAN 
AYTAÇ 
ÇİRCİ 
UYSAL 
ÇOKYİĞİT 
TOK 
ÖNAL 
GÜNDÜZ 
GÜNGÖR 
KENDİRCİ 
EMlRMAHMUTOÖLU 
TAŞPINAR 
IŞIK 
KESKİN 
BAKIR 
METİN 
ÖZCAN 
YILDIRIM 
ÖZKOÇ 
ARSLAN 
ÇELEBİ 
MARAŞLI 
PALA 
KÖSTEN 
CERİTLÎOÖLU 
İYİSAN 
YİĞİT 
SARIKAYA 
AYDIN 
AKMAN 
ALEV 
GÖKTEPE 
KÖROĞLU 
ASLAN 
KÖMÜR 
PAKSOY 
KARA 
ARI 
TOKLU 

KONUKÇU 
KARATAS 
SEZER 
GÜL 

İTANK 

71.198 
71.198 
71.198 
71.149 
71.149 
71.105 
71.105 
71.105 
71.105 
71.105 
71.105 
71.061 
71.061 
70.968 
70.968 
70.968 
70.968 
70.968 
70.968 
70.923 
70.923 
70.923 
70.923 
70.874 
70.874 
70.785 
70.785 
70.741 
70.741 
70.741 
70.741 
70.741 
70.697 
70.692 
70.692 
70.604 
70.511 
70.511 
70.466 
70.466 
70.466 
70.466 
70.466 
70.422 
70.422 
70.373 
70.373 
70.329 
70.329 
70.329 
70.329 
70.192 
70.192 
70.192 
70.192 
70.192 
70.147 
70.14T 
70.14" 
70.14" 
70.14' 

70.10 
70.05' 
70.00 
70.00 
70.00" 

122.BAŞARILI 
288.BAŞARISIZ 
289.BAŞARIS1Z 
105.BAŞARILI 
290.BAŞARISIZ 
106.BAŞARILI 
292.BAŞARISIZ 
131.BAŞARILI 
293.BAŞARISIZ 
143.BAŞARILI 
291.BAŞARISIZ 
294.BAŞARISIZ 
107.BAŞARILI 
132.BAŞARILI • 
299.BAŞARISIZ 
295 .BAŞARISIZ 
297.BAŞARISIZ 
298.BAŞARISIZ 
296.BAŞARISIZ 
302.BAŞARISIZ 
300.BAŞARISIZ 
301.BAŞARISIZ 
108.BAŞARILI 
144.BAŞARILI 
303.BAŞARISIZ 
304 .BAŞARISIZ 
305.BAŞARISÎZ 
307.BAŞARIS1Z 
308.BAŞARISIZ 
306.BAŞARISIZ 
137.BAŞARILI 
309.BAŞARISIZ 
145.BAŞARILI 
310.BAŞ ARIŞIZ 
138.BAŞAR1LI 
311.BAŞARISIZ 
313.BAŞARISIZ 
312.BAŞARISIZ 
316.BAŞARISIZ 
317.BAŞARISIZ 
314.BAŞARISIZ 
315.BAŞARISIZ 
146.BAŞARJLI 
319.BAŞARISIZ 
318.BAŞARISIZ 
100.BAŞARILI 
320.BAŞARISIZ 
147.BAŞARILI 
321.BAŞARISIZ 
I28.BAŞARILI 
142.BAŞARIL1 
320.BAŞARISIZ 
325.BAŞARISIZ 
324.BAŞARISIZ 
323.BAŞARISIZ 
123.BAŞARILI 
327.BAŞARISIZ 
329.BAŞARIS1Z 
330.BAŞARISIZ 
•\->f, BAŞARISIZ 

1 328.BAŞARISIZ 
i 331 BAŞARISIZ 
i 332.BAŞARJS1Z 
i 333.BAŞARISIZ 
S» 335.BAŞARISIZ 
9 334.BAŞARISIZ 
9 148.BAŞARILI 
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24.10.2004 TARİHİNDE YAPILAN ADLÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI SINAVINDA 
YAZILIYI KAZANANLARIN MÜLAKAT SINAVINDAKİ BAŞARI DURUMU 

YAZILI SINAVI KAZANAN:502 
ALINAN ADAY SAYISI:322 
BAŞARISIZ: 173 
KATILMAYAN^ 
S.NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
i 
J 
16 
t7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M 
\ 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

ADI 
ŞERAFETTİN 
KEMAL 
SAFİYE 
HASAN 
SONER SİDA 
MAHİR 
MEHMET 
KAAN 
AKİF 
EBRU 
MEHMET KEREM 
MUSTAFA 
GÖKHAN 
MURAT 
ÖMÜR 
OSMAN 
BARIŞ 
YEMLİHAUĞUR 
ERCAN 
MUSTAFA İBERYA 
CELAL 
MUSTAFA ÇAĞATAY 
ASYE 
ABDURRAHMAN 
ÖZGÜR 
İDRİS 
VAHİT 
ÖMERFARUK 
AHMET HAKAN 
HATİCE 
MEHMET SERHAT 
AYLA 
SADARETTİN 
SERKAN 
HÜSEYİN 
MUSTAFA 
MEHMET 
EREN BAKİ 
MURAT 
MUSTAFA 
ADNAN 
METİN 
HANİFE 
AYFER 
GÖKSEL 
VOLKAN 
MUHAMMET ALİ 
SELAMETTİN 
SİNAN 
FATİH 

SOYADI 
ELMACI 
ERTÜRK 
TURAN 
AKDEMİR 
ERGİN 
KAYA 
KAYABAŞ 
YAREN 
YILDIRIM 
BİLİR 
BOZDAĞ 
EMRE 
KAPAĞAN 
DOĞAN 
FOYA 
KAYA 
ERKUT 
TOSUN 
KÖMÜR 
ARIKAN 
UYAR 
TAŞYÜREK 
DAĞ 
GÜNER 
BALTACI 
ŞEKER 
KAYBAL 
TAŞLIDERE 
ÖZCAN 
YİYİT 
AVCI 
AKÇAN 
BAKACAK 
AKÇA 
PATIRAMAN 
AÇAR 
ALLI 
ÖZTÜRK 
DURMAZ 
TEKİR 
AKIN 
ÇOKMUTLU 
GÖKÇE 
CENGİZ 
YÜZÜGÜLLÜ 
ATALAY 
KAŞIKÇI 
BAYÇELEBİ 
GENÇ 
ERTÜRK 

PUANI 
99.404 
97.869 
94.150 
92.930 
92.024 
91.828 
91.611 
91.493 
91.395 
91.277 
91.277 
91.178 
90.824 
90.726 
90.076 
89.958 
89.860 
89.860 
89.742 
89.191 
89.191 
88.758 
88.738 
88.542 
88.305 
88.305 
88.207 
88.207 
88.089 
87.853 
87.538 
87.203 
87.203 
87.105 
87.085 
86.987 
86.889 
86.869 
86.771 
86.771 
86.554 
86.338 
86.338 
86.003 
86.003 
85.787 
85.688 
85.669 
85.550 
85.137 

MÜLAKAT SINAVI BAŞARI DURUMU 
1.BAŞARILI 
2.BAŞARILI 
330.BAŞARISIZ 
3.BAŞARILI 
331.BAŞARISIZ 
12.BAŞARILI 
332.BAŞARISIZ 
333.BAŞAR1SIZ 
14.BAŞARIL1 
334.BAŞARISIZ 
24.BAŞARILI 
4.BAŞARILI 
5.BAŞARIL1 
335.BAŞARISIZ 
8.BAŞARILI 
336.BAŞARIS1Z 
10.BAŞAR1L1 
11 .BAŞARILI 
30.BAŞAR1LI 
19.BAŞARILI 
337.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
15.BAŞARIL1 
338.BAŞARISIZ 
339.BAŞARISİZ 
42.BAŞARILI 
18.BAŞARILI 
340.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
6.BAŞAR1LI 
341.BAŞARISIZ 
342.BAŞARISIZ 
343.BAŞARISIZ 
344.BAŞARISIZ 
20.BAŞAR1L1 
29.BAŞAR1LI 
345.BAŞARISIZ 
346.BAŞARISIZ 
27.BAŞARIU 
347.BAŞARISIZ 
23.BAŞARILI 
16.BAŞARILI 
60.BAŞARILI 
349.BAŞARISIZ 
348.BAŞARISIZ 
22.BAŞARILI 
36.BAŞARILI 
28.BAŞARILI 
31.BAŞARILI 
25.BAŞARILI 
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1(X 
10' 
101 
10i 
İH 
11 
ıı: 
113 
114 
lif 
İH 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

_ ) 
U5 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
ı »i 

3 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
1581 
159! 

1601 

> MAHİR 
1 MEHMET SALİH 
}ZÜLKÜF 
)AHU 
) ÖZKAN 

YUSUF 
EMRE 
ARAŞ 
EYÜPHAN 
OSMAN 
ADEM 
HATİCE 
MELEK 
HARUN 
BAHADIR 
ULUKAN 
ÇANTORK 
BİNNUR 
MURAT 
DİLEK 
YEŞİM 
OLCAY 
BÜNYAMİN 
FATİH 
ASSİYE 
MEHMET 
DEVRAN 
BONYAMİ 
SERDAL 
ENGİN 
MURAT 
CİHAN 
CÜNEYT 
TURAN 
OĞUZ 
EDİBE FUNDA 
MESUT 
DÜZGÜN 
ÖNDER 
AYŞE TUBA 
SAİD 
EMİNE OKŞAN 
YUSUF SONER 
SEMRA 
NESLİHAN 
BEKİR 
AHMET 
AYŞE 
NAN 
MUSTAFA ERDEM t 
4ACER 1 
ENGİN ( 
MUSTAFA KEMAL 1 
SEHER t 

KAYGISIZ 
ARUK 
ÇELİK 
KARAKURT 
TAVUZ 
YÜKSEKKAYA 
TOPAL 
APIŞ 
TOPRAK 
ÇAKIR 
ARSLAN 
ÇAMAN 
ÇINAR 
TEKİN 
ŞENEL 
MADEN 
TAŞKIN 
UÇAR BOZTAŞ 
ŞENEL 
YALÇIN 
ARAT 
DÜNDAR 
ESAF 
GÜRGEN 
SOLAK 
TAKIMSU 
BÜYÜK 
KORKMAZ 
GÜNGÖR 
KAYA 
ÖZTEKİN 
KARATAŞ 
ÇETİN 
YAPICI 
BEKAR 
YILMAZ 
KARADUMAN 
BEDEL 
ARSLAN 
CANBAZ 
TOPTAŞ 
ÖZDEN 
ÇIFTÇİOĞLU 
KAÇAN 
ÇAKİR 
DİKİCİ 
DİLFİRUZ 
DURMUŞ 
ALMAZ 
VTLIHAN 
<ARAKOCA 
ÎOLAK 
ruNÇ 
30RA 

81.044 
80.946 
80.946 
80.946 
80.946 
80.946 
80.848 
80.828 
80.828 
80.808 
80.730 
80.730 
80.730 
80.730 
80.631 
80.611 
80.611 
80.611 
80.513 
80.613 
80.395 
80.395 
80.395 
80.395 
80.395 
80.395 
80.159 
80.060 
79.962 
79.962 
79.962 
79.942 
79.844 
79.844 
79.746 
79.726 
79.628 
79.411 
79.293 
79.293 
79.293 
79.195 
79.175 
79.175 
79.077 
79.077 
79.077 ' 
79.077 
79.077 : 
78.978 : 
78.978 
78.958 i 
78.958 " 
78.860 1 

3İLAL (CENGİZ | 78.761 t 

139.BAŞARILI 
371.BAŞARISIZ 
64.BAŞARILI 
370.BAŞARISIZ 
63.BAŞARILI 
73.BAŞAR1LI 
MÜLAKATA KATILMADI 
372.BAŞARISIZ 
65.BAŞARIL1 
93.BAŞARILI 
50.BAŞAR1LI 
148.BAŞARILI 
77.BAŞARILI 
373.BAŞARISIZ 
374.BAŞARISIZ 
377.BAŞARISIZ 
375.BAŞARISIZ 
376.BAŞARISFZ 
32.BA$ARILI 
3783AŞARISIZ 
40.BAŞARILI 
13 3.BAŞARILI 
381.BAŞARISIZ 
379.BAŞARISIZ 
380.BAŞARIS1Z 
39.BAŞARILI 
382.BAŞAR1SIZ 
47.BAŞARILI 
71.BAŞARILI 
383.BAŞARISIZ 
48.BAŞARILI 
384.BAŞARISIZ 
26.BAŞARILI 
74.BAŞARILI 
164.BAŞARILI ' 
1 ̂ .BAŞARILI ] 

51.BAŞARILI 
385.BAŞARJS1Z 
386.BAŞARISIZ 
84.BAŞARILI 
387.BAŞARISIZ 
388.BAŞARISIZ 
389.BAŞARISIZ 
390.BAŞARISIZ 
109.BAŞARILI 
59.BAŞARILI 
70.BAŞARILI 
08.BAŞARILI 

191.BAŞARISIZ 
92.BAŞARIS1Z 
42.BAŞARILI 
0.BAŞARILI 
2.BAŞARILI 
29.BAŞARILI 
6.BAŞARILI 
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196 

? 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

İBRAHİM 
BURHAN 
SELİM 
ALI RESUL 
MEHMET ALI 
SERKAN 
ABDULLAH 
AYDIN 
VOLKAN 
HALİL OKAN 
ÖZGÜR 
CEM 
ABDURRAHMAN 
DUYGU 
ABDURRAHMAN DURSUN 
YASİN 
BARIŞ 
HİLAL 
MAKSUT 
AHMET 
MUSTAFA 
OSMAN 
MEHMET MUSTAFA 
İLHAN 
ZEYNEP NİHAL 
ERDEM 
KORAY 
SERHAT 
ÖMER OĞUZHAN 
DAMLA 
CEMALETTİN 
SONGÜL 
EREN 
ALPER HAKKI 
MURAT 
SIDIKA 
GÜRAY 
ASLAN 
BAYRAM 
EMRULLAH 
HASAN 
MEHMET FATİH 
ÜMİT 
ONUR 
AHMET 
YASİN 
ADEM 
ERSAN 
ÖZGÜR 
HAKAN 
KADİR 
RESUL 
NURDAN 
BİLAL 
0GUZ i 

ÇÖLLÜ 
BAŞAR 
BERBER 
CERİTLİOGLU 
YÜCE 
ÇAKMAK 
ÇELİK 
ELİEYİOĞLU 
ERDOĞDU 
ŞİMŞEK 
YALÇIN 
GERİŞ 
İNAL 
ÇOBAN 
BEDİR 
ÇEVİK 
BAL 
KARSLIOGLU 
YILDIZ 
CAN 
YILMAZ 
ALAN 
ESKİN 
KARADAĞ 
KOKSAL 
BAŞYİĞİT 
DEMİRCİ 
TERCAN 
ACAR 
DEMİRBAŞ 
KARAHAN 
MEYDAN 
EKİNCİ 
YAZICI 
AYDIN 
DEMİR 
GÜÇLÜ 
ÖLMEZ 
KARA 
ÖZER 
SARAÇ 
KIRBAŞ 
ALİM 
ÇETİN 
ÖZVEREN 
EMRE 
SEVİLMİŞ 
YALDIR 
METİN 
ERKMEN 
KORKMAZ 
DNGÜN 
SEVER 
ALMAZ 
\KYOL 

78.761 
78.742 
78.742 
78.742 
78.742 
78.644 
78.644 
78.644 
78.644 
78.644 
78.644 
78.624 
78.624 
78.545 
78.526 
78.526 
78.427 
78.427 
78.427 
78.407 
78.407 
78.309 
78.309 
76.191 
78.191 
78.093 
78.093 
78.093 
77.975 
77.975 
77.975 
77.856 
77.758 
77.758 
77.659 
77.659 
77.659 
77.659 
77.640 
77.640 
77.424 
77.325 
77.207 
77.207 
77.207 
77.108 
77.108 
77.108 
77.089 . 
76.991 
76.991 
76.991 
76.991 t 
76.991 
76.873 : 

393.BAŞARISIZ 
186.BAŞARILI 
76.BAŞARILI 
114.BAŞARILI 
394.BAŞARISIZ 
80.BAŞARILI 
396.BAŞARISIZ 
152.BAŞARILI 
395.BAŞARISIZ 
68.BAŞARILI 
193.BAŞARIU 
97.BAŞAR1LI 
397.BAŞARISIZ 
117.BAŞARILI 
101.BAŞARILI 
100.BAŞARILI 
398.BAŞARISIZ 
104.BAŞARILI 
171.BAŞARILI 
399.BAŞARISIZ 
105.BAŞARILI 
120.BAŞARILI 
I34.BAŞARILI 
401.BAŞARISIZ 
400.BAŞARISIZ 
88.BAŞARILI 
157.BAŞARILI 
122.BAŞARILI 
54.BAŞARILI 
207.BAŞARILI 
143.BASARILI 
402.BAŞARISIZ 
132.BAŞARILI 
147.BAŞARILI 
403.BAŞARISIZ 
190.BAŞARILI 
150.BAŞARILI 
96.BAŞAR1LI 
81.BAŞARILI 
404.BAŞARISIZ 
172.BAŞARILI 
61.BAŞARILI 
406.BAŞARISIZ 
86.BAŞARILI 
405.BAŞARISIZ 
87.BAŞARILI 
407.BAŞARISIZ 
137.BAŞARILI 
228.BAŞARILI 
141.BAŞARILI 
109.BAŞARISIZ 
İ08.BAŞARISIZ 
I10.BAŞARISIZ 
58.BAŞARILI 
38.BAŞARILI 
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21 
21 
211 
21i 
22( 
22 
222 
222 
224 
225 
22« 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 

235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
} 

AJJ 

254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 < 
267 
268 1 
2691 
2701 

5 MUSTAFA 
1 SONER 
} SERPİL 
> FATMA ZEHRA 
)MURAT 

YUNUS EMRE 
.MEHMET SALİH 

HARUN 
SERVET 
MEHMET 
MUSTAFA GÖKHAN 
VOLKAN 
YASIN 
SALİH 
BÜLENT 
TUNCAY 
HÜSEYİN 
AYFER 
YAŞAR ALI 
02DEN 
ÜMİT 
RUKİYE 
TURAN 
ADEM 
LÜTFİYE 
SIOOIK 
NECİP 
ZAFER 
İRFAN 
ÇIGOEM 
ABDURRAHİM 
MEHMET İKBAL 
FATİH 
RECEP 
SİBEL 
ÇAĞDAŞ 
BURAK GÜRTUĞ 
İBRAHİM ETHEM 
KERİM ALİ 
ÜMİT 
TAYLAN 
TANER 
BÜLENT 
RAMAZAN 
HAMDİ ÇAĞRI 
BRAHİM 
RABİYE 
NURGÜL 
DMER 
3AHAR 
DSMAN / 
NURSAL 1 
YIESUT 1 
HİLAL t 
3LK0 İ 

ERASLAN 
GÖÇER 
MUCUK 
TUNCA 
AGAOGLU 
CENGİZ 
BİLGE 
ERCAN 
TÜRKMEN 
YENER 
YUMRUTAŞ 
ÇAKMAK 
ÇETİN 
SAĞLAM 
ARSLAN 
ASLAN 
KOCAL 
SAMUR 
SARI 
GENÇLER ÜNAL 
ŞAHİN 
AKBALIK 
KILIÇ 
UĞUR 
BAŞ 
GÜLLÜK 
SARI 
YİĞİT 
CEREN 
EKİCİ 
GOKBAY 
GÜLTEKİN 
SANCAK 
ŞENDİL 
GÖKSU 
EREN 
GÜNEY 
KALKAN 
KARAKAYA 
AYDIN 
ÇILTAŞ 
GÜNGÖR 
BALLI 
SEYFİ 
ŞAHİN 
TEMEL 
/ALÇIN 
3ÜNER 
METE 
5ATIRYİGİT 
\KCAN 
ERDEM 
3EKTAŞ 
\FACAN 
)NER 

76.873 
76.873 
76.873 
76.873 
76.774 
76.774 
76.656 
76.656 
76.656 
76.656 
76.656 
76.557 
76.557 
76.557 
76.538 
76.538 
76.440 
76.440 
76.440 
76.322 
76.223 
76.105 
76.105 
76.105 
76.006 
76.006 
76.006 
76.006 
75.889 
75.889 
75.889 
75.889 
75.889 
75.889 
75.790 
75.771 
75.771 
75.771 
75.771 
75.672 
75.672 
75.672 
75.554 
75.554 
75.554 
75.554 : 
75.554 i 
75.455 t 
75.455 t 
75.357 3 
75.338 A 
75.338 : 
75.338 
75.239 î 
75.239 A 

92.BAŞARILI 
41 (.BAŞARISIZ 
412.BASARISIZ 
111.BAŞARILI 
95.BAŞARILI 
162.BAŞARILI 
192.BAŞARILI 
151.BAŞARHJ 
413.BAŞARISIZ 
191.BAŞARILI 
116.BAŞARILJ 
415.BAŞAR1SIZ 
414.BAŞARISIZ 
69.BAŞARILI 
154.BASARILI 
416.BAŞAR1SIZ 
103.BAŞARILI 
417.BAŞARISIZ 
118.BAŞARILI 
176.BAŞARILI 
418.BAŞARISIZ 
121.BAŞARILI 
254.BAŞARILI 
138.BAŞAR1U 
419.BAŞARISIZ 
420.BAŞAR1SIZ 
125.BAŞARILI 
124.BAŞARILI 
421.BAŞARISIZ 
423 .BAŞARISIZ 
208.BAŞARILI 
127.BAŞARILI 
128.BAŞARM . 
422.BAŞARISIZ 
94.BAŞARILI 
424.BAŞARISIZ 
113.BAŞARILI 
425.BAŞARISIZ 
163.BAŞARILI 
189.BAŞARILI 
I88JAŞARILI 
213.BAŞARILI 
I96.BAŞARILI 
».BAŞARILI 
Î9.BAŞARILI 
242.BAŞARILI 
126.BAŞARISIZ 
127.BAŞARISIZ 
128.BAŞARISIZ 
.19.BAŞARILI 
29.BAŞARISIZ 
.65.BAŞARILI 
19.BAŞARILI 
5.BAŞARILI 
30.BAŞARISIZ 
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271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 

1 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
,0? 
. J 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 

GÖKHAN 
VOLKAN 
ÖMER 
YILMAZ 
BAŞAK 
MEHMET 
İBRAHİM 
SİBEL 
AGAH OKTAY 
ABDURRAHMAN 
HÜNKAR ANIL 
İDRİS 
VOLKAN 
SELÇUK 
İMREN 
FELAT 
ÖMER 
VOLKAN 
CÜNEYT 
LUTFI 
FATİH 
HAKAN 
ÖZLEM 
HACI 
MEHMET 
YUSUF 
SINAN 
ESRA 
MURAT 
AYŞE ESRA 
CEMİL 
OSMAN 
IŞIL 
PINAR 
DOĞAN 
MUHAMMEOİSHAK 
NAZIR 
CEMAL 
ZAFER 
MEHMET NESİM 
BANU 
AVŞAR KEMAL 
ABDURRAHİM 
MEHMET 
HÜSEYİN 
İREM 
NURDAN 
BURCU 
KENAN 
MUSTAFA 
TAYFUN 
İNAN 
MUSTAFA 
KEZBAN ESRA 

YOLASIĞMAZ 
ALTUN 
BOZOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
GÜLER 
SEL 
OF 
ÇETİN 
KAMIŞ 
YALÇIN 
AKDAYI 
COŞKUN 
IŞIK 
ÇİFTÇİ 
YILMAZ 
DENİZ 
TEMİZ 
YAYALAR 
YILMAZ 
BOSTAN 
HATİPOĞLU 
KILIÇ 
ÖZMEK 
SARIGÜZEL 
SARIKAYA 
ALTAY 
GÜVEN 
ATASOY 
ÖZER 
ÇOKYİĞİT 
GÖKKAYA 
TEKE 
AKSU 
CIRCI 
SOYDAN 
KARADAVUT 
KUŞ 
KUZULU 
BİRİNCİ 
ÇELİK 
DEMİRCİ 
KEYİK 
AY 
BIYIKLI 
GOKTEPE 
İNANDI 
ORBAY ORTAÇ 
SERTEL 
UZUN 
AÇIKGÖZ 
KUTBAY 
MOROGLU 
URGUN 
GOLCÜ 

MUTLU KILIÇ 

75.220 
75.121 
75.121 
75.121 
75.121 
75.121 
75.022 
75.003 
75.003 
75.003 
74.904 
74.904 
74.904 
74.806 
74.806 
74.787 
74.688 
74.688 
74.589 
74.570 
74.570 
74.570 
74.570 
74.570 
74.570 
74.471 
74.471 
74.452 
74.373 
74.353 
74.353 
74.353 
74.236 
74.236 
74.236 
74.137 
74.137 
74.118 
74.019 
74.019 
74.019 
74.019 
73.920 
73.920 
73.920 
73.920 
73.920 
73.920 
73.901 
73.802 
73.802 
73.802 
73.802 
73.783 
73.704 

107.BAŞARILI 
227.BAŞAR1LI 
203.BAŞARJLI 
432.BAŞARISIZ 
431.BAŞARISIZ 
179.BAŞARILI 
233.BAŞARILI 
273.BAŞARILI 
126.BAŞAR1LI 
235.BAŞARILI 
433.BAŞARISIZ 
275.BA$ARILI 
110.BAŞARIL1 
209.BAŞARALI 
185.BAŞARILI 
434.BAŞARISIZ 
166.BASARILI 
435.BAŞARISIZ 
436.BAŞARISIZ 
437.BAŞARISIZ 
169.BAŞAR1LI 
167.BAŞARILI 
438.BAŞARISIZ 
168.BAŞARILI 
153.BAŞARILI 
280.BAŞARILI 
259.BAŞARILI 
199.BAŞARILI 
439.BAŞARISIZ 
155.BAŞAR1LI 
175.BAŞARIL1 
174.BAŞARILI 
136.BAŞARILI 
156.BAŞARILI 
440.BAŞARISIZ 
441.BAŞARISIZ 
253.BAŞARILI 
204.BAŞARILI 
272.BAŞARILI 
443.BAŞARISIZ 
442.BAŞARISIZ 
MÜLAKATA KATILMADI 
445.BAŞARISIZ 
447.BAŞARISIZ 
159.BAŞAR1LI 
144.BAŞARILI 
446.BAŞARISIZ 
444.BAŞARISIZ 
161.BAŞARILI 
448.BAŞARISIZ 
449.BAŞARISIZ 
450.BAŞAR1SIZ 
131.BAŞARILI 
451.BAŞARISIZ 
165.BAŞARILI 
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32e 
327 
m 
329 
330 

, 331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
"M3 

4 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

? 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 

CÜNEYT 
FERDA 
ŞEBNEM 
MEHMET 
NAZAN 
OKTAY 
NEZİHE 
MEHMET REŞAT 
MUHAMMET NEDİM 
YILDIRAY 
GOLER 
EKREM RIZA 
KEMAL 
ERSİN 
OMİT 
İLKE 
İLKAY 
HALİL İBRAHİM 
KIVILCIM 
SALİH 
ABİDİN 
MEHMET 
MURAT 
ASLI 
SEMRA 
MUHSİNE 
GÜRHAN 
MUSTAFA 
OYA 
GÖKÇEN 
AHMET ERTUGRUL 
FEDAYI 
SERKAN 
YAHYA 
İSMAİL 
MUSTAFA 
SİBEL 
HAVVA 
AYSUN 
DAVUT 
RAMAZAN MURAT 
ÖZGÜR 
MUSTAFA 
ZEYNEP 
HÜSEYİN : 
İLYAS J 
SEZGİN ) 
MUAMMER MURAT 
SİBEL / 
ESER ' 
HAUD , 
MEHMET/ FATİH 
ERSAN / 
REŞAT/ 
MEHMET EMİN 

UYSAL 
AYDEMİR 
NEBİOGLU 
SAYGIN 
YALÇINTEPE 
BAHADIR 
DEMİR 
YAVUZ 
BEKRİ 
GİDEN 
KURT 
OZÇAL 
USLU 
YALÇIN 
ÇALIŞKAN 
GÖÇMEN 
OZÇEUK 
DİZMAN 
SOYDAN 
ŞENGOZ 
EKİCİ 
BOZKURT 
GÜR 
OZMEN 
TEKİN 
ÜNAL 
BAKLA 
DAĞLI 
DEMİR 
DENİZ ÇAMUR 
ERGÜDEN 
KURT 
AKMAN 
DOĞAN 
AKAY 
ÇOLAK 
DEMİR 
YAKAR 
KOYUNCU 
TAŞPINAR 
TİRYAKI 
KAPUCU 
KERMAN 
KURTULUŞ YETİM 
OZDEMİR 
ERBAY 
SARI 
MADRANEFE 
YENIGÜN 
AKINCI 
ŞİRİN 
ZENGİN 
MENTEŞ 
SAĞLIK 
AKDOĞAN 

73.704 
73.685 
73.685 
73.685 
73.685 
73.586 
73.586 
73.487 
73.468 
73.468 
73.468 
73.468 
73.468 
73.468 
73.369 
73.369 
73.369 
73.350 
73.350 
73.350 
73.311 
73.251 
73.251 
73.251 
73.251 
73.251 
73.232 
73.153 
73.153 
73.153 
73.153 
73.153 
73.134 
73.134 
73.035 
73.035 
73.035 
73.035 
73.016 
73.016 
73.016 
72.917 
72.917 
72.917 
72.917 
72.818 
72.818 
72.799 
72.799 
72.700 
72.602 
72.602 
72.583 
72.583 : 
72.484 

211.BASARILI 
149.BAŞARILI 
187.BAŞARILI 
212JBAŞARILI 
257.BAŞARILI 
195. BAŞARILI 
452.BAŞARISE 
197.BA5ARIL1 
102.BAŞAR1LI. 
281. BAŞARILI 
216.BAŞARILI 
453.BAŞARISIZ 
217.BAŞARILI 
I70.BASARILI 
173.BAŞARILI 
246.BAŞARILI 
218. BAŞARILI 
200.BAŞARILI 
454.BA5ARISIZ 
284.BAŞARILI 
201.BAŞARILI 
455.BAŞARISIZ 
222.BAŞARILI 
223.BAŞARJLI 
I77.BASAR1LI 
13 5. BAŞARILI 
224.BAŞARILI 
178.BAŞARILI 
457.BAŞARISIZ 
252.BAŞARILI 
456JAŞARISIZ 
458.BAŞARISIZ 
459.BAŞAR1SIZ 
202.BA5ARILI 
231.BAŞARILI 
182.BAŞARILI 
181.BAŞARILI 
206.BAŞAR1LI 
234.BAŞARILI 
303.BAŞARIL1 
140.BAŞARJLI 
145.BAŞARILI 
237.BAŞARILI 
160.BAŞARILI 
274.BAŞARILI 
304.BAŞARILI 
146.BAŞARILI 
239JBASARILI 
210.BAŞARILI 
294J3AŞARILI 
194.BAŞARILI 
Z14.BAŞARILI 
Î07.BAŞARILI 
278.BAŞARILI 
Î09.BAŞARILI 
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381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
•>08 

400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 

? 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 

ASLAN 
ERHAN 
BİLGİN 
FATİH 
NURAN 
ŞERİFE 
ÇİMEN 
NÜLÜFER 
HAKAN 
HALİL İBRAHİM 
ALPASLAN 
DİLEK 
ABDURRAHMAN 
ALPER 
EYÜP 
HAKAN 
ÇAĞLAR 
KEMAL 
YILMAZ 
ALİ 
EMİNE 
ISA 
ERGİN 
SUNA 
VELİ 
AYŞE 
OLCAY 
ÖMER 
GÖKHAN 
GÜLSEN 
BAYRAM 
ZÜBEYİR 
DUYGU 
KENAN 
NURHAYAT 
MUSTAFA 
ERKAN 
SELİM 
MEHMET BİLGİN 
HASAN 
AHMET 
ÖZGÜR İNAN 
SERAP 
ALI 
HASAN 
CANAN 
SERAP 
SELMA 
FERHAT ENGİN 
AYKUT 
TUGBA 
FAZLI 
GÜLDEMET 
FUAT 
HASAN 

BARLIK 
DEMİREL 
KIZILAY 
AKARSU 
AKBENLİOGLU 
DURAN 
EGE 
ELBİSTAN 
GOK 
İSKENDEROĞLU 
KILIÇ 
EREN 
SERT 
YALÇIN 
ATEŞYAKAR 
OZDEMİR 
YAVUZ 
YÜCE 
ZORLU 
TÜRK 
ALKURT 
HOROZ 
OZDEMİR 
TANRIVERDİ 
YILMAZ 
ATABEY 
BAHADIR 
KARAGÖL 
KOSEOĞLU 
TOMBULOGLU 
DOĞAN 
KALABALIK 
DİKMEN 
GÖKSU 
ALTACA 
HASTAOĞLU 
ÜNLÜ 
CÜRE 
ÇILDIR 
DEMİRTAŞ 
NAR 
ZOR 
GÜLER 
CANBOLAT 
ADIGÜZEL 
DEMİRHAN 
DERİCİ 
GÖKTAŞ 
KURULAR 
BALCI 
CEREN 
PEHLİVAN 
ALACA 
ÇAĞLAR 
KOL 

72.484 
72.484 
72.484 
72.366 
72.366 
72.366 
72.366 
72.366 
72.366 
72.366 
72.366 
72.267 
72.267 
72.267 
72.248 
72.248 
72.149 
72.149 
72.149 
72.130 
72.051 
72.051 
72.051 
72.051 
72.051 
72.032 
72.032 
72.032 
72.032 
72.032 
71.933 
71.933 
71.834 
71.834 
71.815 
71.815 
71.815 
71.716 
71.716 
71.716 
71.716 
71.716 
71.697 
71.618 
71.598 
71.598 
71.598 
71.598 
71.598 
71.500 
71.500 
71.481 
71.382 
71.382 
71.382 

460.BAŞARIS1Z 
215.BAŞARILI 
198.BAŞAR1LI 
247.BAŞARILI 
264.BAŞARILI • 
263.BAŞARIL1 
283.BAŞARIL1 
462.BAŞARISIZ 
463 .BAŞARISIZ 
311.BAŞARILI 
461.BAŞARISIZ 
464.BAŞARISIZ 
220.BAŞARILI 
221.BAŞARILI 
465.BAŞARISIZ 
466.BAŞAR1SIZ 
467.BAŞARISIZ 
299.BAŞARILI 
226.BAŞARILI 
468.BAŞARISIZ 
205.BAŞARILI . 
472.BAŞARISIZ 
471.BAŞARISIZ 
469.BAŞARISIZ 
470.BAŞARISIZ 
302.BAŞAR1LI 
473.BAŞARISIZ 
291.BAŞARILI 
183.BAŞARILI 
232.BAŞARILI 
474.BAŞARISIZ 
236.BAŞARILI 
184.BAŞARILI 
256.BAŞARILI 
476.BAŞARISIZ 
475.BAŞARISIZ 
313.BAŞARILI 
305.BAŞARILI 
477.BAŞARISIZ 
277.BAŞARILI 
MÜLAKATA KATILMADI 
240.BAŞARILI 
314.BAŞARILI 
478.BAŞARISIZ 
481.BAŞARISIZ 
241.BAŞARILI 
480.BAŞARISIZ 
479.BAŞARIS1Z 
306.BAŞARIL1 
308.BAŞARILI 
243.BAŞARILI 
482.BAŞARISIZ 
483.BAŞARISIZ 
316.BAŞARILI 
282 BAŞARILI 

-1454 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0:2 

436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

1 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 

_ "l 
. /3 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 

ENGİN 
MÜKREMİN 
BETÜL 
HASAN 
TAÜHA 
UĞUR 
OSMAN 
AYŞE 
ALI MURAT 
KOKSAL 
ERHAN 
SONER 
FIRAT 
OĞUZHAN 
UFUK 
ÜNAL 
ENGİN 
TANER 
FATMA 
NURHAN 
SELİM 
KEREM 
FATİH 
LEVENT 
ERDEM 
MESUT 
RESUL 
İSMAİL OKAN 
SERKAN 
MUSTAFA 
MEHMET CELEBİ 
YUNUS 
NESLİHAN 
LEVENT 
UNSAL 
EŞREF 
FAHRETTİN 
EŞREF ÇAĞDAŞ 
ESMA 
EMİNE 
ZEYNEP 
EMRAH 
MUSTAFA 
BERNA 
İSMET 
MİKAİL 
ALPARSLAN 
TOLAY 
ÖZLEM 
İLHAN 
FATMA 
DOĞAN 
ABDULKADİR 
AYDOĞAN 
ŞULE 
ALI RIZA 
FATİH 
BÜLENT 
FATİH MEHMET 
FERİDUN 
SÜLEYMAN 
MUSTAFA 
ASLI 
İLKNUR 
ADEM 
MUSTAFA 
SELİM 

PARLAK 
YILDIRIM 
GÜZEL 
KOÇAK 
ANAFARTA 
BAHADIR 
ÇABUK 
GÜMÜŞ 
NAS 
YAVUZ 
ÇAVUŞOĞLU 
AYGÜN 
PALA 
SEL 
SUNAOGLU 
ULUS 
YALÇIN 
ERKAÇAt 
GOKKAYA 
OZDURAN 
ÖZEN ~~ 
SEZGİN 
MUŞMATT 
BORU 
EROĞLU 
IŞIK 
KAYMAZ 
ÖNDER 
SABIR 
PALA 
CAN 
BAKİ 
BEKDEMİR 
GÜZEL 
KOYUTÜRK 
OZTÜRK 
AKGÜN 
BAL 
İKBAL 
KOÇAK 
MUTLU 
PELTEK 
ARSLAN 
AKMAN 
BAYSAN 
DEMİRCİ 
ŞENTÜRK 
AVCI 
AYDIN 
AYTİMUR 
GÜRBÜZ 
ÖKSÜZ 
BOZKURT 
GÜNGÖR 
OYMAEL 
SÖNMEZ 
ŞAHIN 
TEMEL 
TOPÇU 
YETGIN 
BEYAZ 
ÇAKMAK 
AYTEKİN 
DEMİREL 
KARACA 
KOBAT 
KORKUT 

71.382 
71.382 
71.283 
71.283 
71.165 
71.165 
71.165 
71.165 
71.165 
71.165 
71.146 
71.067 
71.067 
71.067 
71.067 
71.067 
71.067 
71.047 
71.047 
71.047 
71.047 
71.047 
70.949 
70.930 
70.851 
70.831 
70.831 
70.831 
70.831 
70.733 
70.634 
70.614 
70.614 
70.614 
70.614 
70.614 
70.595 
70.595 
70.496 
70.496 
70.496 
70.496 
70.457 
70.398 
70.398 
70.398 
70.398 
70.280 
70.280 
70.280 
70.280 
70.280 
70.261 
70.182 
70.182 
70.182 
70.182 
70.182 
70.182 
70.182 
70.083 
70.083 
70.063 
70.063 
70.063 
70.063 
70.063 

298.BAŞARILI 
245.BAŞARILI 
248.BAŞARJLI 
484.BAŞARISIZ 
485.BAŞARISIZ 
225.BAŞARILI 
251.BAŞARILI 
250.BAŞARJLI 
268.BAŞARILI 
287.BAŞARILI 
318.BAŞARILI 
2303AŞARILI " 
300.BAŞARILI 
269.BAŞARIL1 . 
486.BAŞARISIZ 
229.BAŞARILI 
301.BAŞARILI 
180.BAŞARILI 
289.BAŞARILI 
290.BAŞARILI 
319.BAŞARILI 
487.BAŞARJS1Z 
312.BAŞARILI 
2923AŞARILI 
293.BAŞARIL1 
490.BAŞARISIZ 
488.BAŞARISIZ 
489.BAŞARIS1Z 
276.BAŞARILI 
MÜLAKATA KATILMADI 
37.BASARIL1 
295.BAŞARILI 
491.BAŞ ARIŞIZ 
492.BAŞARISIZ 
494.BAŞARISIZ 
493.BAŞARISIZ 
315.BAŞARILI 
296.BAŞARILI , 
279.BAŞARILI 
297.BAŞARILI 
258.BAŞARILI 
244.BAŞARIL1 
260.BAŞARILI 
262.BAŞARJLI 
320.BAŞARILI 
310.BAŞARILI 
261.BAŞARILI 
498.BAŞARISIZ 
249.BAŞARILI 
497.BAŞARISIZ 
496.BAŞARISIZ 
495.BAŞARISIZ 
285.BAŞARILI 
499.BAŞAR1SIZ 
286.BAŞARJLI 
267.BAŞARILI 
500.BAŞARISIZ 
317.BAŞARILI 
501.BAŞ ARIŞIZ 
266.BAŞARILI 
502.B AŞ ARIŞIZ 
255.BAŞARILI • 
288.BAŞARILI 
270.BAÇARILI 
271.BAŞARILI 
321.BAŞARILI 
322.BAŞARILI 
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380. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, özelleştirme sonrasında işçilerle 
yapılan geçici hizmet sözleşmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7160) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğma 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Sn. Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

20.06.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

özel leşt irme kapsamında kapatılan işyerlerinde çalışan işçiler,Bakanlar 
Kurulu Kararı ile,Bakanlığınızın taşra teşkilatında istihdam 
edilmektedir.Bu çerçevede işçilere(Geçici Hizmet Söz leşmes i ) 
imzalatılmaktadır. 
l ) .Bu sözleşmelerde yer alan: 

"Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar 
karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez/lüzenlemesini 
Bakanlığınız,Anayasamızm 18.maddesi ile bağdaştırabilmekte midir? 

2).Yine sözleşmede yeralan: 
"Taraflar bir ay önceden yazılı ihbar etmek şartıyla,SEBEB 
GÖSTERMEKSİZİN,sözleşmenin feshini 
isteyebilirler."düzenlemesi,çalışma özgürlüğünü zedeleyen bir hüküm 
olduğu açıkça görüldüğüne göre,B&kanhğınız,Geçici Personel Hizmet 
sözIeşmesini;Anayasamıza,evrensel kurallara ve işçi haklarına uygun 
duruma getirecek bir düzenleme yapacak mıdır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI /.?./?*/2005 

Bakan 
cm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.0O.02-12460 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Antalya Milletvekili Feridun F.Baloğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7160 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesini müsaadelerinize arz ederim. 
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T C . 
ADALET BAKANLIĞI 21. JGâ/IOOS 

Bakan 
970 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.Ol .O.GNS. 
0.10.00.02-12460 sayılı yazınız. 

b) 12/07/2005 tarihli ve 853 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloglu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7160 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÖUÇEK 
B aftan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Feridun Fikret BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7160 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlar Kurulunca 03/05/2004 tarihinde kararlaştırılıp 20/10/2004 tarihli ve 25619 
sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/7898 Karar sayılı "özelleştirme Uygulamaları 
Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"ın 3. 
maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Bu kapsamda istihdam edilecek personele verilecek harcırah 
ve yapılacak ayni ödemeler ile suç ve disipline ilişkin yaptırımlar, çalışma saat ve süreleri, 
sosyal güvenlik yönünden tabi olunacak mevzuat, izin hakları ve buna benzer diğer hususlar 
her kurum için çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilir." hükmü doğrultusunda 
Bakanlığımızla ilgili düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇŞK 
Bakar 
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381. - Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, SSK ve Bağ-Kur prim tahsilatına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7161) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
Başeskioğlu'nıın yazılı olarak cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 

Turan' 
Şanlıurfa Milletvekili 

1 )SSK ve Bağ-Kur prim affına ilişkin yasa tasarısı gündeme geldiğinden bu yana prim 
tahsilatında düşme oldu mu? Ne kadar prim toplandı? 

2) Sosyal güvenlikte tek çatı sistemi getirilmesi gündemdedir. Bu kapsamda, kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel banka sandıklarının SSK'ya devri gündemde midir? 

•') SSK emekli maaşlarının ödenmesi konusunda sıkıntı var mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı rB.13.APK.0-12-00-00/3,2.C-14^ 5 AĞUSTOS 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'e ait 7/7161 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
aşağıda sunulmuştur. 

Bağ-Kur prim tahsilatları, prim affına ilişkin yasa tasarısının gündeme gelmesiyle düşüş 
göstermekle birlikte 2005 yılının daha önceki aylardaki tahsilat düzeyine yakın seviyelerde 
gerçekleşmiştir. Tahsilatlarda Haziran/2005 döneminden itibaren yeniden artış trendine girilmiş olup, 
01/01/2005-30/06/2005 dönemi arasında prim tahsilatı 1.835 milyon YTL, olarak gerçekleşmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 2005/Ocak-Mayıs dönemine ait prim tahakkuk ve tahsilat 
tutarları, 

Aylar Tahakkuk Tahsilat 
(2005) (Bin YTL.l (Bin YTL.) 

1 1.562.885,00 1.508.000,00 
2 1.771.357,00 1.554.100,00 
3 1.761.981,00 1.685.000,00 
4 1.819.603,00 1.503.100,00 
5 1.902.811,00 1.660.000,00 

yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere aylar itibariyle prim tahakkuklarında azalış 
görülmemekle birlikte 2005/Nisan ayındaki prim tahsilatı 1.503.1O0,OO.-YTL. Mart ayında yapılmış 
olan prim tahsilatına göre 182 milyon YTL. azalış göstermektedir. Ancak, 2005/Mayıs ayında prim 
tahsilat tutarında tekrar artış görülmüş ve bu rakam 1.660 milyon YTL. seviyesine ulaşmıştır. 
Dolayısıyla prim tahsilat tutarında sürekli azalış görülmemekte, Mayıs ayında bir önceki Nisan ayına 
göre artış olduğu görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5387 sayılı Bankacılık Kanununun 
geçici 23 üncü maddesi ile 506 sayılı Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki ̂ bankalar, 
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri 
birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi ile 506 sayılı Kanun 
kapsamına alınması öngörülmektedir. 

Kurum tarafından emekli ve hak sahiplerine ödenen aylıklar, öncelikle Kurum kaynaklarından 
ödenmekte, yetmemesi halinde Hazine Müsteşarlığından alınan yardım sonucu karşılanmaktadır. 
Emekli maaşlarının ödenmesinde şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGIOĞLU 
Bakan 

-1459 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

382.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bir Bağ-Kur müfettişiyle ilgili basında yer alan 
habere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7162) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın 
Murat Başesoioğlu'nun yazılı olarak yanıtlamasım bilgilerinize 
sunarım. 

Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

12. Haziran. 2005 tarihli SABAH Gazetesinde, Bağ-Kur müfettişi 
sayın Tuğran Ertürk için düzenlenen bir raporda, "...Ertürk'ün 
Diyarbakır'da olduğu sırada, alkollü olarak İl Müdürlüğü'ne 
geldiği yönünde bir tespit yapılmamakla beraber, adı geçenin 
genelde alkol almayı sevdiği ve kendisine göre yaşam tarzı 
olduğu yönünde duyumlar elde edilmiştir" denilerek, "uyar ı " 
cezası aldığı haberi yer almıştır. Bu haber ile ilgili olarak: 

1. Raporda, kişinin alkollü olarak iş yerine geldiği konusunda 
bir tespitin yapılamadığı açıkça belli olmasına karşın, alkol 
almayı sevdiği ve kendisine göre yaşam tarzı olduğu 
yönündeki duyumlara dayanılarak, bir kişi nasıl 
cezalandırılabilir? 

2. Kaldı ki, belli bir kariyere sahip olan bir müfettişin, bu 
şekilde duyumlara dayanılarak cezalandırılması sizce uygun 
mudur? 

3. Kişinin özel yaşamında alkol alması, sizce suç mudur? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say. :B.l3.APK.O-12-00-00/32C.-2.t<UÛ . ^ ^ 2C05 
Konu : Yazılı Soru Önergesi l % l t w ı ^ t 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'e ait 7/7162 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

"Aysel BAŞESGİOĞLU" adıyla gönderilen şikayet dilekçesinde, diğer bazı iddiaların 
yanı sıra, Diyarbakır'da soruşturma için görevlendirilen Müfettiş Tuğran ERTÜRK'ün alkol 
aldığı ve bu nedenle görevini yerine getiremediği iddia ve şikayet edilmiştir. 

Konunun incelenmesi ve gerekirse soruşturulması için görevlendirilen Başmüfettiş 
tarafından düzenlenen 10/02/2004 tarih ve 01 sayılı raporda; iddiaların gerçekliğini ortaya 
koyacak net delillerin elde edilemediği belirtilerek, "iddialarla ilgili olarak yapılacak herhangi 
bir işlemin olmadığı" sonucuna varılmıştır. Aynı raporda, Müfettiş Tuğran ERTÜRK'ün alkol 
almayı sevdiği ve kendine göre bir yaşam tarzı olduğu yönünde duyumlar alınması nedeniyle, 
tutum ve davranışlarında daha dikkatli ve tutarlı davranması için yazıyla ikaz edilmesi teklif 
edilmiştir. Teklif Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nce uygun görülerek anılan müfettişe gerekli 
ikaz yapılmıştır. 

Görüleceği üzere, yapılan işlem, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde tanımlanan 
"uyarma" cezası şeklinde bir disiplin işlemi değildir. Sadece, yanlış anlamalar ve olumsuz 
izlenimlere neden olacak tutum ve davramşlardan kaçınması için, müfettişin uyması gereken 
hususları açıklayan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ilgili müfettişe 
hatırlatılması amacıyla yapılan "idari" bir işlemdir. 

Kurumda, bu güne kadar, özel yaşamında alkol aldığı gerekçesiyle hakkında disiplin 
işlemi uygulanmış müfettiş bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-1461 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

383.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR 'un, sigorta hastanelerinden alınan heyet raporlarının 
geçersiz sayılmasına ve eczacı odalarının başvurusuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7163) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Saym Murat Başesgioğlu 
tarafından yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 21.06.2005 

t J< 

Ali Rıza BODUR 
İzmir Milletvekili 

SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Hastaneleri kendi kurumuna bağlı iken alınmış "eski 
usul" heyet raporlarının 15 Haziran 2005 ten itibaren geçerliliğini yitirdiğim bildirmiştir. 

SORULARIM: 

1) Böylesine bir uygulama devletin devamlılığı ilkesine uygun mudur? 
2) Sigortalı hastalan, hem eczane hem poliklinik kuyruğunden kurtarma iddianız 

böylesine uygulamalarla çelişmiyor mu? 
3) Kanser, hemofili, diyabet, kalp, tansiyon, dializ ve organ nakli gibi ölüm riski 

yüksek hastalıklarla mücadele eden binlerce hasta, ilaçlarım bedelsiz almalarına 
yarayan heyet raporlarının geçersiz olduığunu, ilaçlarını almak için gittikleri 
eczanelerden "raporlarınız geçersiz, yeniletin raporunuzu, o zaman alabilirsiniz 
ilaçlarınızı" yanıtı sizce sosyal devlet anlayışı ile ne denli bağdaşır? 

4) Şahsınıza sorunu ileten ve konunun başta hasta, eczane ve doktorları soktuğu 
sıkıntıyı size aktarmayı toplumsal bir görev sayan izmir, Denizli, Aydın, Manisa 
ve Muğla Eczacılar Odası Başkanlarının yaptıkları başvurulara yanıt vermeyi 
düşünür müsünüz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

O: 2 

Sayı :B.13.APK.O :12-00-00/i^.>5" °\ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ 

{QXS 18 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'a ait 7/7163 Esas No'lu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda 
sunulmuştur. 

10/03/2005 tarihinde provizyon sisteminin sözleşmeli eczaneler ekranında yer alan mesajda; 
15/06/2005 tarihine kadar çıkacak raporlar ile eski tarihli düzenlenmiş ve kullanım süreleri 

dolmamış tüm raporların geçerli oldukları süre bitene kadar kullanılacağı; Ancak, 15/06/2005 
tarihinden sonra düzenlenecek hasta raporlarının Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından bildirilecek rapor kriterleri kapsamında düzenleneceği, bu kriterlere uymayan 
raporların düzenlendikleri hastanelere yönlendirilerek, raporların kriterlere uygun şekilde 
düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Ayrıca; konu Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulunun 23/06/2005 tarihli 
toplantısında; "Devir tarihinden önce Kurumun sağlık tesislerince düzenlenen tüm ilaç muafiyeti 
raporlarının süresinin sonuna kadar geçerli sayılmasına ve bu raporlara dayanılarak düzenlenen reçete 
bedellerinin ödenmesine ve sözleşmeli eczanelerden karşılanan reçetelerin bedellerinde muafiyet 
hatası nedeniyle bir kesinti yapılmamasına" karar verilmiş olup, verilen karar 29/06/2005 tarih, 45906 
sayılı Genel Yazı ile duyurulmuştur. 

İlaç muafiyet raporlarının düzenlenmesi ile ilgili yeni kriterler belirlenerek 29/06/2005 tarih, 
45909 sayılı XVIl/8 Ek Genelge ile tüm teşkilata, Sağlık Bakanlığına, Üniversitelere duyurulmak 
üzere Yüksek Öğrenim Kurumuna ve Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetine gönderilmiştir. 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde; 
Hak sahiplerinin tedavisinde, kullanılan muafiyet raporları konusunda Kurumdan kaynaklanan 

bir kesinti olmamıştır. 
Kurum mevzuatına göre düzenlenmiş raporlar sürelerinin sonuna kadar geçerli olduğundan, 

hastanın mağduriyeti söz konusu olmamaktadır. 
İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Muğla Eczacı Odalarının muafiyet raporu konusundaki 

yakınmalarına karşılık bu odalar adına Türk Eczacılar Birliğine cevap hazırlanmış ve Birliğe 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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384. - Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa İlinde polis meslek yüksekokulu 
açılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7164) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların aracılığınızla İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir Aksu'nun yazılı olarak 
cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 

Turan Tüysüz L 
Şanlıurfa Milletvekili 

I) Şanlıurfa ilimiz ekonomik ve sosyal yönden sürekli gelişmekte olan bir ilimizdir. 
İlimizde bir üniversite ve buna bağlı olarak yüksek okullarla birlikte eğitim olanakları 
gün geçtikçe yükselmektedir. Şanlıurfa ili Güneydoğu Anadolu ilimiz arasında bütün 
illerin çekim merkezi alanında bulunmaktadır.Polis hizmetlerini daha etkin ve eğitimli 
olması için Bakanlığımız tarafından birçok ilimize Polis Meslek Okulları açılması 
düşünülmektedir. Bu konuda Şanlıurfa ilimiz var mıdır? 

2) Yoksa bu ilimizin alt yapısı göz önüne alındığında Polis Meslek Yüksekokulu açmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - U Z 3 - 3 - /'iZTMt 2^-/07/2005 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460(7/7164) sayılı yazı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Turan TÜYSÜZ tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7164) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10 uncu maddesinde "Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan 
polis memurlarını yetiştirmek üzere; Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Polis Akademisine bağlı, ön lisans düzeyinde mesleki eğitim öğretim ve 
uygulama yapan polis meslek yüksek okulları açılır" hükmü yer almaktadır. 

Şanlıurfa ilimizde sözü edilen Kanun hükümleri doğrultusunda polis meslek yüksek okulu 
açılması ile ilgili bir çalışma bulunmamakla birlikte, ihtiyaç hasıl olması halinde konuyla ilgili 
gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

pdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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385.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'in, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte 
vatandaşlığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7165) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSt BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından Anayasanın 98.ve 
îç Tüzüğün 99.maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.20.06.2005 

Muharrem KILIÇ 
Malatya Milletvekili 

1961 yılından başlayarak Almanya ile yapılan işgücü anlaşmaları gereğince Türk işçileri 
Almanya'ya gitmeye başlamışlardır.Bugün Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın sayısı 2,5 
milyonu bulmuştur.Geçici bir dönem için gittiğini düşünen işçilerimizin çoğu orada emekli 
olmuş ve yerleşmiştir.Bir çoğunun toplumsal statüsü de değişmiştir.Bugün için Almanya'da 
55.000 vatandaşımız kendi işinin sahibidir.Yurt dışında yaşayan bu vatandaşlarımızın ülke 
ekonomisine çok büyük katkıları olmuştur. 

Hükümetler,bu insanlarımıza sadece döviz kazanç aracı olarak bakmış.onların yurt dışındaki 
sorunlarıyla yeterince ilgilenmemiştir.Anayasamızın 62.maddesi "devlet.yabancı ülkelerde 
çalışan Türk Vatandaşlarının aile birliğinin,çocuklarının eğitiminin.kültürel ihtiyaçlarının ve 
sosyal güvenliklerinin sağlanması anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde 
yardımcı olunması için gerekli tedbirleri alır."hükmüne karşın bu duyarsızlık sürmüştür. 

Almanya'da yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşı Alman vatandaşlığına geçmiştir.Bunlardan 
bir kısmı da yeniden Türk vatandaşlığını alarak çifte vatandaşlık statüsüne 
geçmişlerdir.Ancak Alman Vatandaşlık Yasasının 25.maddesi 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle 
çifte vatandaşlığı yasaklamıştır.Alman Vatandaşlık Yasasındaki bu hükme rağmen Alman 
vatandaşlığını alan Türklerden yaklaşık 50.000 kişi 1 ocak 2000 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığım da alarak çifte vatandaşlık uygulamasını devam ettirerek Alman yasalarına göre 
yasa dışı işlem yapmışlardır.Bunların yeniden Türk vatandaşı olma talepleri karşısında Türk 
konsoloslukları ve Türk makamları bu insanları uyarmamıştır.Bu insanlara çıkarcı bir 
yaklaşımla bunlardan nasıl döviz kazanabiliriz anlayışı içinde olunmuştur. 

Alman Hükümeti atlına açıklama yapan Alman İc isleri Bakanlığı yetkilileri.1.1.2000 
tarihinden sonra Türk vatandaşlığına geçerek cifte vatandaş durumunda olan yaklaşık 
50.000 kişinin Alman vatandaşlığını düşürmüştür. Bu insanlara "evtenmek.oasaoortlartnı 
ur.atmak ve eöc yasasına eöre oturma irni almak Ü7.ere"altı av bir süre tanınmıştır.Bu süre 
ite 30.06.200S tarihinde dolmaktadır. 

Yar, tatilinin başladığı ve Almanva'daki bu insanlarımızın Türkiye'ye tatile çeldikleri bu 
dönemde sorun kısa sürede çözülmezse Türkiye'ye felen bu insanlar yıllardır ikamet 
ettikleri.evlerinin islerinin.is yerlerinin olduğu Almanya'ya dönememe tehlikesiyle karsı 
karstva kalacaklardır. 

Bu bağlamda: 

1-Alınan vatandaşlığına geçmiş olan kişilerin, Türk vatandaşı olmak Özere 1 Ocak. 2000 
tarihinden sonraki başvurularında Alman yasalarının çifte vatandaşlığı kabul 

etmediği.TUrk vatandaşlığına geçmeleri durumunda Alman vatandaşlığını 
kaybedebilecekleri kendilerine hatırlatılmış mıdır? 

2-Görevini yeterince yapmayan ve çifte vatandaşlık statüsüne geçirilen vatandaşları 
Alman yasalarının 'hükümleri hakkında açıklama yapmayan yetkililer hakkında 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

3-17 Aralık 2004*de AB giriş sürecimizin başladığını şenlik havası içinde açıklayan bir 
hükümetin bakanı olarak Alman vatandaşlığı düşürülen bu vatandaşlarımızın 
sorunlarının çözümü noktasında bakanlığınızca neler yapıImıştır.Sayın Bakanlığınızca 
Nisan 200S*de Alman Hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmelerden olumlu bir netice 
alınmış mıdır? 

4-Almanya'da yaşayan büyük bir toplum kesimini ilgilendiren bu sorunu Türk ve 
Alman hükümetleri olarak bir an önce çözüme kavuşturmak için bir çalışma var 
mıdır? 

5-Yaz tatili başladığı halde Türkiye'ye geldiklerinde yeniden Almanya'ya dönüşlerinde 
sorun yaşayabileceklerini düşünerek gelmek istemeyen pek çok vatandaşımız 
bulunmaktadır.Bu insanlar tatillerini Türkiye'de geçiremeyecekleri için önemli bir 
döviz kaybımız da olacaktır.Büyük bir korku ve tedirginlik içinde bulunan bu 
vatandaşlarımızı rahatlatacak bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

İ9/7/2Ö05 
Sayı -.B050NÜV0060004.106/ frb?~U 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/07/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Malatya Milletvekili Sayın Muharrem KILIÇ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7165 esas nolu 
yazılı soru önergesi incelendi. 

I- 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 8 inci maddesi ile herhangi bir şekilde Türk 
vatandaşlığını kaybedenlerin yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilmelerine ilişkin usul ve 
esaslar düzenlenmiştir. Çıkma izni alarak veya başka bir nedenle Türk vatandaşlığını 
kaybedenler kendi hür iradeleri ilgili makamlara başvurmaları ve maddede belirtilen şartların 
varlığı halinde yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaktadırlar. 

Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle Alman vatandaşlığını kazanan kişiler, 
yeniden Türk vatandaşlığına alınmaları hususunda herhangi bir şekilde özendirilmemiş olup, 
Kanunun sağladığı bizatihi bir hak olarak kişiler, kendi iradeleri ve yaptıkları başvuru ile bu 
hakkı bizzat kullanmışlardır. Kanunen kişilere tanınmış olan bu hakkın kullanılmasında 
özellikle 01.01.2000 tarihinden sonra Alman vatandaşlığını da taşıyanların başvurularında kişiler 
özendirilmemiş, aksine Alman Vatandaşlık Yasasının 25 inci maddesi uyarınca bir başka ülke 
vatandaşlığının da kazanılması halinde Alman vatandaşlığının kendiliğinden kaybedilmiş olacağı 
kendilerine hatırlatılmakla birlikte vatandaşlarımızın Avrupa'da bulundukları ülkelerde siyasi, 
ekonomik ve sosyal açıdan daha etkin olabilmeleri için bulundukları ülkelerin vatandaşlıklarını 
almaları ve bu vatandaşlıklarını kaybetmemelerinin hem Türkiye'nin Avrupa Birliğindeki hem 
de kişilerin kendi menfaatleri açısından önemli olduğu yönünde bilgilendirme ve teşvik 
yapılmıştır. Türkiye tamamen bu yönde bir politika izlemiş ve 403 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi de bu doğrultuda değiştirilerek bir nevi ayrıcalıklı yabancılar statüsü oluşturulmuştur. 
Bu maddeye göre; "Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından çıkma izni alanlar ve 
bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye 
Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen 
araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış haklan saklı 
kalmak ve bunların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk 
vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam " etmektedirler. 

Türk vatandaşlığı Kanunun 8 ve 29 uncu maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; Türk 
vatandaşlarının ülkemiz ile bağlarını koparmadan, yaşadıkları ülkelerin vatandaşlıklarını alarak 
orada sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda aktif rol oynamalarına imkan tanındığı 
görülmektedir. Buradan anlaşılan Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybeden ve Alman 
vatandaşlığını alanların tekrar Türk vatandaşlığına geçmelerinin teşvik edilmediği, çifte 
vatandaşlığın savunulmadığı gerçeğidir. Bütün bunlara rağmen Türk vatandaşlığının yeniden 
kazanılmasına yönelik başvurulara kayıtsız kalınması da mevzuat gereği mümkün değildir. 

2- Birinci sorunun cevabı bu soruyu da kapsamaktadır. 

3- Almanya vatandaşı oldukları halde 2000 yılından sonra Türk vatandaşlığını 
kazananların mağdur olmalarını önlemek amacıyla iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeler 
devam etmektedir. 

4- Üçüncü sorunun cevabı bu soruyu da kapsamaktadır. .<! 

Arz ederim. A/ 

dülkadir AKSU 
Bakan 
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386. - Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, 2004-2005 ders yılında üniversitelerde 
yaşanan öğrenci olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7166) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Zekeriya AKINCI 
Ankara Milletvekili 

Son zamanlarda, yazılı ve görsel basınımızda, bazı üniversitelerde 1980 
öncesi yıllan ammsatacak olaylann geliştiği, sonuç;taqağır yaralanmalara kadar 
varan olaylann meydana geldiği yönünde haberler yer "almaktadır. 

Geçmişte yaşanan acılann ve bıraktığı izlerin henüz unutulmaya başladığı 
bir dönemde, o yıllan anımsatacak oyunlann tekrar sahneye konulmak 
istendiğinin işaretleri verilmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- 2004-2005 ders yılında, hangi üniversitelerimizde kaç öğrenci olayı diye 
tanımlanan olay meydana gelmiştir? 

2- Ortaya çıkan bu olaylarda meydana gelen fiziki ve maddi zarann boyutu 
nedir? 

3- Bu olaylarda kaç öğrenci yaralanmıştır? Ölen öğrenci var mıdır? 
4- Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde olduğu gibi son 

günlerde meydana gelen olaylann , daha çok kendisini ülkücü diye 
tanımlayan kesimlerce sol görüşlü öğrencilere yönelik saldmlar şeklinde 
gelişmesi nasıl değerlendirilmededir? 

5- Bu olaylarda çeşitli silahlann kullanılması hatta üniversite kampüslerine, 
yurtlara sokulabilmesi nasıl mümkün olabilmektedir? Bunun önüne 
geçmek için ne gibi tedbirler almaktasınız? 

6- Üniversitelerimizde meydana gelen olaylann çıkış nedenleri nelerdir? 
Bakanlığınızca olaylann bu yönüne ilişkin bir çalışma yapılmış mıdır? 

7- Yaşanan ve olası bu tür olaylara karşı Bakanlığınızca ne tür önlemler 
alınması düşünülmektedir? 

8- Bu olaylann arkasından Emniyet sözcülerinin yaptığı, neredeyse bu 
olaylan olağan, hatta önlenmez türden gören değerlendirmelere katılıyor 
musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - t a V ^ /aeW>l 22-../07/2005 

Konu:Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 
Ankara Milletvekili Sayın Zekeriya AKINCI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7166) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

2004-2005 eğitim-öğretim döneminde Ülke genelindeki üniversitelerimizde 460 öğrenci 
olayı meydana gelmiştir. Bu olayların çoğunluğu afiş yapıştırma, bildiri dağıtma, pankart asma, 
basın açıklaması yapma ve döviz yapıştırma şeklinde gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan bu olaylarda 
meydana gelen fiziki ve maddi zararın boyutuyla ilgili herhangi bir kayıt tutulmamaktadır. 

Meydana gelen öğrenci olaylarında 30 vatandaşımız ile 45 güvenlik görevlisi yaralanmış, 
668 kişi de gözaltına alınmıştır. Olaylarda hayatını kaybeden öğrenci ise bulunmamaktadır. 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ve 
Denizli Pamukkale Üniversitesinde, değişik öğrenci gruplarınca darp ve yaralama olayları 
gerçekleştirilmiş olup, bu olaylarda 23 öğrenci hafif şekilde yaralanmış, 158 öğrenci de gözaltına 
alınmıştır. 

Üniversitelerimizin güvenliği, özel güvenlik kurumlarınca sağlanmakta olup, önergeye 
konu edilen problemlerin giderilmesi amacıyla üniversite yöneticileri ile valiliklerimiz sürekli 
koordineli çalışmalar yürütmektedir. 

Üniversitelerimiz, gençlerimizin kendilerini çağdaş demokratik bir ortamda ifade 
edebilecekleri, düşünce özgürlüğünün bulunduğu özerk kuruluşlardır. Böyle bir ortamda her 
düşünce sahibi kendini ifade etme adına çeşitli faaliyetlerde bulunabilmektedir. Başkalarının 
haklarını ihlal etmemek kaydıyla olumlu hatta gerekli olan bu tür faaliyetler kişilerin can ve mal 
güvenliklerini tehdit eder bir konuma geldiğinde vahim olaylara neden olabilmektedir. Yapılan 
incelemeler neticesinde; sözü edilen türde vahim olayları başlatan ya da tahrik eden kişilerin 
çoğunlukla illegal gruplarla beraber hareket ettikleri müşahade edilmiştir. Üniversitelerimizde 
vahim olaylara meydan verilmemesi amacıyla, Bakanlığımca ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine 
kurulmak suretiyle gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkadir AKSU S*-

İçişleri Bakanı/'^ 
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387. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Bitlis Valisinin başkanlığında 
yapılan bir toplantıda muhtarlara ve diğer vatandaşlara kötü muamelede bulunduğu iddialarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7167) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Sn. İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

20.06.2005 
Feridun F.BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

l)Bitlis Valisi Başkanlığında yapılan bir toplantıda,sorunlarını aktarmak 
isteyen Bitlis mahalle muhtarlarına konuşma hakkı verîliriediği,bu nedenle 
muhtarların toplantı salonunu terk ettiklerine ilişkin haberler gerçeği 
yansıtmakta mıdır? 
2)Muhtarlarm 10 imza ile 18.10.2004 tarihinde İçişleri Bakanlığına 
yaptıkları başvuruda yeralan iddiaların bu tartışma ile ilgisi bulunmakta 
mıdır? 
3)Sözkonusu başvuruda yeralan ve bir Vali yardımcısı ile ilgili: 
"a).Muhtarlara ve vatandaşlara kötü muamelede bulunduğu 
b).Valinin bu konudaki görüşme istemlerini reddettiği 
c).İlgili Vali yardımcısının Vali tarafından korunduğu, 
d).8.8.2004 tarihinde Bitlis'e gelen Sn.Başbakan'a bu konu ile ilgili bilgi 

verildiği ancak sonuç alınamadığı"iddiaları Bakanlığınızca araştırılmış 
mıdır? 
Sözkonusu idareci ile ilgili bir işlem yapılmış mıdır?,uyarılmış mıdır? 
4)Bu soru önergemize cevabını sadece Bitlis Valiliğinden alacağınız bilgi ile 
sınırlı mı tutacaksınız? 
Yoksa yansız ve inandırıcı bir soruşturmanın sonuçlarını açıklayacak 
mısınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-Ş/#2Z 21/07/2005 
Konu: Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 04/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesine (7/7167) ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

Mahallinde yaptırılan inceleme sonucu; 
1) önergede sözü edilen toplantının 25/05/2005 günü Merkez İlçeye bağlı köy muhtarları ile 

yapıldığı, ancak anılan toplantıya davetli olmadıkları halde mahalle muhtarlarının da katıldığı, ancak 
izlemeleri kaydıyla katılmalarına müdahale edilmediği, 

Köy sorunlarının görüşüldüğü toplantıda, peşpeşe söz alan bazı mahalle muhtarlarının kişisel 
sorunları yanında mahallelerinin yol ve su gibi sorunlarının dile getirildiği, kişisel sorunlara girilmemesi 
ve mahalle sorunlarını belediyeye iletmeleri gerektiği konusunda uyarılmaları ve köy muhtarlarının da 
kendilerini desteklememeleri nedeniyle bir kaçının toplantıdan ayrıldığı, mahalle muhtarlannın toplu 
olarak toplantı salonundan ayrılmalarının söz konusu olmadığı, 

2) Valilik Özel İdare bütçesinden mahallelerin ihtiyaçları için harcama yapılmasının mümkün 
olmadığı, anılan toplantıda mahalle muhtarları ile bir tartışma yaşanmadığı, ancak birkaç mahalle 
muhtannm toplantıyı terk ettiği, bu kişilerin sonradan mahalli basına toplantıyla ilgili bazı açıklamalar 
yaptıklan, 

3) Eski Bitlis Vali Yardımcısı Hakan KILINÇKAYA'mn, Mayıs 2004 tarihinde bir mahalle 
muhtanm azarladığı, sadece bu sebeple, birlikte hareket eden 10 mahalle muhtannm adı geçen Vali 
Yardımcısını birkaç defa şikayet ettikleri, bunun üzerine Vali Yardımcısı hakkında Valilikçe soruşturma 
yapıldığı, suç unsuruna rastlanmadığından herhangi bir cezai işlem tesis edilmediği, bununla beraber adı 
geçenin 2004 yılı yaz kararnamesi ile başka bir İl'e tayin edildiği, -. yS 

Anlaşılmıştır. yS 
Arz ederim. yf 

/yîbdülkadirAKSU 
/ / Bakan 
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388.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan ilindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
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Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 

7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 
7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7412, 7413, 7414, 7415, 
7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

^ ^ EnsaVÖĞÜT 
-S"^ Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Savaşır köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Savaşır Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 18 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Söğütlükaya köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 2 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır» Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Söğütlükaya Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 2 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvamm dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

A r d a h a n ili P o s o f i lçesi Süngülü köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yo lu dahi bulunmamaktadır. 

1 - S ü n g ü l ü Köyümüz ile Poso f i lçemiz arasındaki 18 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Sütoluk köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilce merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Sütoluk Köyümüz ile Posof i lçemiz arasındaki 30 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

A r d a h a n ili P o s o f ilçesi Taşk ıran köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 14 km'lik yol , uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- T a ş k ı r a n Köyümüz ile Poso f i lçemiz arasındaki 14 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yollaruı bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
ç ö z ü m e kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

A r d a h a n ili P o s o f i lçesi T ü r k g ö z ü köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki yo l , uzun kış 
aylarıyla birlikte geç i lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse 
bozuk olması özel l ikle k ış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1 - T ü r k g ö z ü Köyümüz ile P o s o f i lçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi 
bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yo l lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ensâr Ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

A r d a h a n ili Poso f ilçesi U ğ u r c a köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 4 km'l ik yol , uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yo lu dahi bulunmamaktadır. 

1- U ğ u r c a Köyümüz ile P o s o f i lçemiz arasındaki 4 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
ç ö z ü m e kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Erfear Ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

A r d a h a n ili Poso f i lçesi Yaylaal t ı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 2 4 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yo lu dahi bulunmamaktadır. 

Yaylaal t ı Köyümüz i le P o s o f i lçemiz arasındaki 24 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
ç ö z ü m e kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Er, 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Yeniköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yoilann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Köy içi yoilann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Yurtbekler köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 8 km'lik yol, uzun 
kış aylanyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yoilann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yoilann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1 - Yurtbekler Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 8 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoilann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

- 1477 -



T.B.M.M. B:127 19 . 9.2005 O: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Gönttlaçan köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması Özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gönülaçan Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoUann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularunın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.20O5 

Ardahan ili Posof ilçesi Gümüşkavak köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yoUann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylannda yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gümüşkavak Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoUann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün «yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşandaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Gûnbatan köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gûnbatan Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 18 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoUann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün. yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Günlüce köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 6 km'lik yol, uzun kış aylanyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yoUann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1 - Günlüce Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 6 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoUann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmuı İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplanduılması konusunda gereğini saygılanmla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili P o s o f ilçesi Inccdere köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki S km'lik yol, uzun kış aylanyla 
birlikte geçi lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylannda köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- tncedere Köyümüz ile Posof i lçemiz arasındaki S km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yol lann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Poso f ilçesi Kalkankaya köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 17 km'lik yol, uzun 
kış aylanyla birlikte geçi lemez bir hal almaktadır. Yollann gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özell ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kalkankaya Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 17 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakunuun yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yaaah olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Kayınlı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye* siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki İS km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kayınlı Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 15 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözOme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla, yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün'yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Kolköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 22 km'lik yol, uzun kış aylanyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. YoUann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yoUann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Kolköy Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 22 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yoUann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda ™rir«*l«««n köylümtizün; yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Sanciçek köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'sıyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 6 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidemcmektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Sanciçek Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 6 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 . yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansız! ilci arla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Sandan köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki yol, uzun kış aylarıyla birlikte 
geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk olması 
özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına sebep 
olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için mahkemeye 
gidemcmektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından dolayı köy 
halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz aylarında yaylaya 
gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1 - S a n d a n Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki yolun asfaltlanması konusunda ne gibi bir 
çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Asmakonak köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 5 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Asmakonak Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki S km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün »yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Asıküzeyir köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 6 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının. 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Asıküzeyir Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 6 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla, yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla' yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakam Saym AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

A rdahan ili P o s o f i lçesi Aşıkzttlali köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 17 km'l ik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geç i lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Asıkzüiati Köyümüz ile Posof i lçemiz arasındaki 17 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımuun yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının tçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Balgöze köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 27 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçi lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- BalgOze Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 27 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla, yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün' yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Baykent köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 14 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Baykent Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 14 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Çamyazı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 9 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çamyazı Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 9 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

A r d a h a n ili P o s o f ilçesi Çayırç imen köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol , uzun 
kış aylarıyla birlikte geç i lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özell ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çay ırç imen Köyümüz ile Posof i lçemiz arasındaki 18 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi D e m i r d ö v e n köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 8,5 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçi lemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özell ikle kış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Demirdöven Köyümüz i le Posof i lçemiz arasındaki 8,5 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir A K S U tarafından yazıl ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

A r d a h a n ili P o s o f ilçesi Doğru lar köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 2 km'l ik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yo lu dahi bulunmamaktadır. 

1- D o ğ r u l a r Köyümüz ile Posof i lçemiz arasındaki 2 km'lik yolun asfaltlanması konusunda* 
ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yo l lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir A K S U tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili P o s o f ilçesi Er im köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 14 km'lik yol, uzun kış aylanyla 
birlikte geçi lemez bir hal almaktadır. Yol lann gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özell ikle k ı ş aylannda köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- E r i m Köyümüz ile Poso f i lçemiz arasındaki 14 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yol lann bakımımn yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yol lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Akballı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 18 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1 - Akballı Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 1S km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Savın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Alabalık köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 24 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1 - Alabalık Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 24 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Alköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 4 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1 - Alköy Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 4 km'lik yolun asfaltlanması, konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

£/1 

Ensar Ö< 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Ardı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 9 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Anlı Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 9 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Armutveren köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 13 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Armutveren Köyümüz ile Posof ilçemiz arasındaki 13 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

• ^ Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Aşağıkurtoğlu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye*siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 km'lik yol, uzun 
kış aylanyla birlikte geçilemez bir hal atmaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bunuma birlikte köy içi yollann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır.-•.Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Aşağıkurtoğlu Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 20 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yollann bakımıma yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş.yap^ar^înflai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla* yaylaya. 
gitmek zorunda kalan, hayvanlan bu yollarda sakatlanan köylümüzün_ yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Bağdeşen köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 28 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının-kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora;' davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Bağdeşen Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 28 km'lik yolun-asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlûclârlâ^'yâyiayâ 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün "yayla' yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKTYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Bayramoğlu köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 33 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının .kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora,' 'davası' için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy tıaHnm^n sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Bayramoğlu Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 33 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla, yaylaya _ 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüŞüneojayla • yolları . 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir A K S U tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

A r d a h a n ili M e r k e z Beş iktaş köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 4 0 km*lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapı lmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısınını kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora;"davası için" 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı k ö y halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Beş iktaş K ö y ü m ü z ile A r d a h a n M e r k e z arasındaki 4 0 km'l ik yolun âsfaîtlanrnask 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak-nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla -yaylaya-
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yol lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir A K S U tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

A r d a h a n ili M e r k e z B i n b a ş a r köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türk iye l i y l e 
bağdaşmamaktadır. Köyümüz le i lçe merkezi arasındaki 3S km' l ik yol , uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapı lmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğit im için i lçedeki okuluna, hastası i ç in doktora]"} dayaşT i ç in 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok-bozuk olmasından 
dolayı k ö y halkımızın sorunları iç inden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya g idecek patika y o l u dahi bulunmamaktadır. 

1- B i n b a ş a r K ö y ü m ü z i le A r d a h a n M e r k e z arasındaki 35 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılanSc rfihcfi bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya . 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Çağlayık köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 7 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması Özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının .kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora,"' davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çağlayık Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 7 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla-yaylaya-
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla-yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Çalabaş köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktöpC' 'davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çalabaş Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 30 km'lik yolun asfaltlanması_ 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapüaraklnhai bir. 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor muşunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün-yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Dağcı köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 50 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, ..davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Dağcı Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 50 km'lik yolun asfaltlanması konusunda 
ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli /aş'yapılarak nihai .bjr'. 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Gölgeli köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 1 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir bal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk" olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Gölgeli Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 1 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş'yapılarak nihai* bir 
çözOme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşürtüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Hacıali köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 35 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gîdememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Hacıali Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 35 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş 'yapılarak nihat~btr 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Hoçuvan Hasköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gîdememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok.bpzuk.olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır.' Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Hoçuvan Hasköy Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 30 km'lik yolun 
asfaltlanması konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? ' 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli]taş-yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün : yayla yollan"' »• 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? ' 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Köprücük köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'sıyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 8 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Köprücük Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 8 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş Vapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünjly.or musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla, yaylaya" 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Lehimli köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Lehimli Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 30 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyör"nBIStliMUZ? 

3- Y pz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

-1496 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tararından yazı l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

A r d a h a n ili M e r k e z N e b i o ğ l u köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye's iyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüz le i lçe merkezi arasındaki 3 0 km'l ik yol, uzun k ı ş aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapı lmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle k ış aylarında köylümüzün i lçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğit im iç in i lçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte k ö y içi yolların çok bozuk »İmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları iç inden çıkı lamaz bir hal almıştır. Köy lümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika y o l u dahi bulunmamaktadır. 

1- Neb ioğ lu K ö y ü m ü z i le A r d a h a n M e r k e z arasındaki 3 0 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda n e gibi bir ça l ı şma yürütüyorsunuz? \ " 

2 - K ö y içi yo l lann bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş~yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çal ışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya. 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün;.yayla .yo l lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

A r d a h a n ili M e r k e z ö m e r a g a köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüz le i lçe merkezi arasındaki 30 km'l ik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yol lann gerek dar yapı lmış olması gerekse bozuk 
olması özel l ikle k ı ş aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eği t im için ilçedeki okuluna, hastası iç in doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yo l l ann çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunlan içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün .yaz 
aylarında yaylaya g idecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Ö m e r a ğ a K ö y ü m ü z i le A r d a h a n M e r k e z arasındaki 3 0 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çal ı şma yürütüyorsunuz? 

2 - Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşülüyor musunuz? 

3 - Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tara&ndan yazı l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

r Ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

A r d a h a n ili M e r k e z S a m a n b e y l i köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 25 km'l ik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
o lmas ı özel l ikle k ı ş aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için i lçedeki okuluna, hastası iç in doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk* olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları iç inden çıkılamaz bir hal almıştır. 'Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika y o l u dahi bulunmamaktadır. 

1- S a m a n b e y l i K ö y ü m ü z i le A r d a h a n M e r k e z arasındaki 25 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çal ışma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yolların bakımının yapılarak imlt-aniar doğrultusunda kilitli tşş yapılarak-nihai bir. 
ç ö z ü m e kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

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

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir A K S U tarafından yazıl ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ö Ğ Ü T 
Milletvekili 

A r d a h a n ili M e r k e z Taş l ıdere köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle i lçe merkezi arasındaki 17 km'l ik yol , uzun kış aylarıyla 
birlikte geç i l emez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapı lmış olması gerekse bozuk 
olması özell ikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğit im için ilçedeki okuluna, hastası i ç in doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı k ö y halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Taş l ıdere Köyümüz ile A r d a h a n M e r k e z arasındaki 17 km' l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2 - K ö y içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyoFmusunuz?" 

3 - Y a z geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yol lan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Tazeköy köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 20 knVlik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk. olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. «Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Tazeköy Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 20 km'l ik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli t a ş ,yap ı la j^ nihai_bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, iynVpn*"**ıHarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Tunçoluk köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 37 km'lik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse.bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora,; davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Tunçoluk Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 37 km'lik yolun, asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanını dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla > yolları 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

-1499 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

S/s 

ÖĞÜT ı 
Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Yukankurtoğlu köyünde yaşanan yol problemi günümüz 
Türkiye'siyle bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 30 km'lik yol, uzun 
kış aylarıyla birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması 
gerekse bozuk olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının 
kopmasına sebep olmaktadır. Eğitim için ilçedeki okuluna, hastası için doktora, davası 
için mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Yukankurtoğlu Köyümüz ile Ardahan Merkez arasındaki 30 km'lik yolun asfaltlanması 
konusunda ne gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli ta^Jya^ılarakjıihai bir' 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkânsızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH0650002/?OCO«-S,2/^/ <?/£/2005 
KONU: Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12787 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12460 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ekinde yer alan Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İlindeki 
köy yollarına ilişkin". 7/7168 JW±69* 7/7170. 7/7171. 7/7172, 7/7173, 7/7174, 7/7175, 7/7176, 
7/7177, 7/7178, 7/7179, 7/7180, 7/7181, 7/7182, 7/7183, 7/7184. 7/7185, 7/7186, 7/7187, 7/7188, 
7/7189, 7/7190, 7/7191, 7/7192, 7/7193, 7/7194,7/7195, 7/7196, 7/7197, 7/7198, 7/7199, 7/7200, 
7/7201, 7/7202, 7/7412, 7/7413, 7/7414, 7/7415, 7/7416, 7/7417, 7/7418, 7/7419, 7/7420, 7/7421, 
7/7422, 7/7423, 7/7424, 7/7425, 7/7426, 7/7427, 7/7428, 7/7429, 7/7430, 7/7431 Esas Numaralı 
yazılı soru önergeleri hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Merkez İlçeye 18 km uzaklıkta olan Posof Savaşır Köyü yolunun, 
- Merkez İlçeye 2 km uzaklıkta olan Posof Söğütlükaya Köyü yolunun, 
- Merkez İlçeye 18 km uzaklıkta olan Posof Süngülü Köyü yolunun, 

Merkez İlçeye 30 km uzaklıkta olan Posof Sütoluk Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Posof Taşkıran Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Posof Türkgözü Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 4 km uzaklıkta olan Posof Uğurca Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 24 km uzaklıkta olan Posof Yaylaaltı Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 13 km uzaklıkta olan Posof Yeniköy Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 8 km uzaklıkta olan Posof Yurtbekler Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Posof Gönülaçan Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Posof Gümüşkavak Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 18 km uzaklıkta olan Posof Günbatan Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 6 km uzaklıkta olan Posof Günlüce Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Posof İncedere Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 17 km uzaklıkta olan Posof Kalkankaya Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 15 km uzaklıkta olan Posof Kayınlı Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 22 km uzaklıkta olan Posof Kolköy Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 6 km uzaklıkta olan Posof Sarıçiçek Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 6 km uzaklıkta olan Posof Sarıdan Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 5 km uzaklıkta olan Posof Asmakonak Köyü yolunun, 
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Merkez İlçeye 6 km uzaklıkta olan Posof Aşıküzeyir Köyü yolunun, 

Merkez İlçeye 17 km uzaklıkta olan Posof Aşıkzülali Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 27 km uzaklıkta olan Posof Balgöze Köyü yolunun, 

Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Posof Baykent Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 9 km uzaklıkta olan Posof Çamyazı Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 18 km uzaklıkta olan Posof Çayırçimen Köyü yolunun, 

Merkez İlçeye 8,5 km uzaklıkta olan Posof D e m irdöven Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 2 km uzaklıkta olan Posof Doğrular Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 14 km uzaklıkta olan Posof Erim Köyü yolunun, 

Merkez İlçeye 18 km uzaklıkta olan Posof Akballı Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 2 4 km uzaklıkta olan Posof Alabalık Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 4 km uzaklıkta olan Posof Alköy Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 9 km uzaklıkta olan Posof Anl ı Köyün yolunun, 
Merkez İlçeye 13 km uzaklıkta olan Posof Armutveren Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 20 km uzaklıkta olan Merkez Aşağıkuroğlu Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 28 km uzaklıkta olan Merkez Bağdeşen Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 33 km uzaklıkta olan Merkez Bayramoğlu Köyü yolunun, 

Merkez İlçeye 4 0 km uzaklıkta olan Merkez Beşiktaş Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 35 km uzaklıkta olan Merkez Binbaşar Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 7 km uzaklıkta olan Merkez Çağlayık Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 30 km uzaklıkta olan Merkez Çalabaş Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 50 km uzaklıkta olan Merkez Dağcı Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 1 km uzaklıkta olan Merkez Gölgeli Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 35 km uzaklıkta olan Merkez Hacıali Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 30 km uzaklıkta olan Merkez Hoçuvan Hasköy Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 8 km uzaklıkta olan Merkez Köprücük Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 30 km uzaklıkta olan Merkez Lehimli Köyü yolunun, 

Merkez İlçeye 30 km uzaklıkta olan Merkez Nebioğlu Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 3 0 km uzaklıkta olan Merkez ömerağa Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 25 km uzaklıkta olan Merkez Saman beyi i Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 17 km uzaklıkta olan Merkez Taşlıdere Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 20 km uzaklıkta olan Merkez Tazeköy Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 37 km uzaklıkta olan Merkez Tunçoluk Köyü yolunun, 
Merkez İlçeye 30 km uzaklıkta olan Merkez Yukarıkurtoğlu Köyü yolunun, 

Alt yapılarının asfalt yapımına müsait olmadığı, önümüzdeki yıllarda alt yapısının 
hazırlanmasından ve ödenek aktarılmasından sonra asfalt yapımının planlandığı, 

Köy içi yolların imkanlar dahilinde yapıldığı, uygulama ve yatırım programlarında kilit 
taş yapımı olmadığı, 

Yayla yollarının yatırım programlarında yer almadığı, ancak imkanlar dahilinde greyderli 
bakım yapıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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389. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakanlığın çeşitli uygulamalarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7203) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21.06.2005 

fimin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

25.04.2005 tarih ve 7/5943 sayılı soru önergeme, Bakanlığınızca 08.06.2005 tarihinde 
cevap verilmiştir. Bahsi geçen tarihli soru önergemde verilen cevapların yetersiz olması 
nedeniyle aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından danışman olarak seçilen, Cari BRO liderliğindeki 
konsorsiyumun "gözlemci" olmanın dışında bir rolü ve onay hakkı bulunmuş mudur? 

2- Maliyeti 100 milyon Avro olan bir tavsiyenin MEB tarafından kabul görmemesi 
durumunda, herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır? 

3- 'özel İhtisas Komisyonu" hangi akademik düzeyde üyelerden oluşmaktadır? 
Komisyon üyeleri kimlerdir? 

4- Pilot okullarda denenen uygulamamn başarılı olduğuna dair kaç rapor bulunmaktadır? 
Bu raporlar kimler tarafından yazılmıştır? 

5- Pilot okullarda 4,5,6,7,8. sınıflarda resim, beden eğitimi ve müzik derslerinin 
uygulanmadığı bilgisi doğru mudur? Ülke genelinde de bu şekilde mi uygulanacaktır? 

6- Eğitsel kolların kaldırılıp yerine "kulüp" sisteminin getirilmesinde içerik değişmiş 
oluyor mu? Değişmiyorsa ismin "klüp" olmasının yaran ne olacaktır? 

7- "öğretmen" merkezli eğitimden "öğrenci" merkezli eğitime geçilmesi durumuna 
eğitimciler hazırlanmış mıdır? Eğer hazırlıklar tamamlanmadı ise eğitimcilerin süreç 
içinde mi hazır olmaları umulmaktadır? 

8- SPAN Damşmanhk'm Milli Eğitim Bakanlığı için hazırladığı kitapçıkta, "Yeni eğitim 
programındaki başarma isteği yüksektir. Bütün okullar veya öğretmenler bu isteği 
karşılamayacaktır, öğretmenler için geniş öğretim ve destek projeleri gereklidir. Bu da 
zaman alacaktır" denilmektedir. Sözü edilen öğretim ve destek projeleri Öğretmenlere 
verilmiş midir? İhtiyaç duyulan zaman ne kadarlık bir süredir? 

9- Tavsiye kitapçığında standart bilim kiti, ilginç video, slayt, bilgisayar oyunlan ve web 
sitesi standart materyeller arasında gösteriliyor. Tüm okullarımızın bu donanımlara 
kavuşması için gereken bütçe 2005 ve 2006 öğretim yılında hazır olacak mıdır? 

10- SPAN danışmanları daha önce hangi ülkelerin eğitim programlarının hazırlanmasında 
çalışmışlardır? Referans başanlan nelerdir? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-llA\Hİ0 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, "Bakanlığın çeşitli uygulamalarına ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7203 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Avrupa Birliği, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim vizyonunu desteklemek üzere 
Akdeniz Fonu'ndan (MEDA) 100 milyon Avro'luk hibeyi Türkiye'ye aktarmıştır. Temci Eğitime 
Destek Programı (TEDP) adıyla başlayan program, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu 
tarafından 8 Şubat 2000'de imzalanmış, 04 Eylül 2003 tarihinde de uygulama safhasına geçmiştir. 
Programın temel amacı, Millî Eğitim Bakanlığına destek vermektir. Programın yürütülmesi için 
AB kararı gereği danışmanlık hizmetleri satın alınmıştır. Danışmanlık firmasının seçimi AB 
Türkiye temsilciliği tarafından yapılan bir ihale ile gerçekleştirilmiştir. Bu ihale sürecinde Millî 
Eğitim Bakanlığı gözlemci olarak yer almıştır. Cari Bro, SPAN Danışmanlık ve Cambridge 
Eğitim Danışmanlıktan oluşan konsorsiyum kazanmıştır. Cari Bro liderliğindeki bu firmalardan 
oluşan konsorsiyum, sadece teknik danışman firma olarak projenin faaliyetlerinin Avrupa Birliği 
prosedürlerine göre yürütülmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına teknik destek vermektedir. 
Program yürütülmesindeki faaliyetler ve kararlar için onay ve yetki mercii Millî Eğitim Bakanlığı 
ve AB Türkiye temsilciliğidir. 

2. Yukarıda da vurgulandığı üzere, Cari Bro liderliğindeki konsorsiyumun Millî 
Eğitim Bakanlığının uygun görmediği bir öneriyi uygulama hakkı bulunmamaktadır. Temci 
Eğitime Destek Programı (TEDP), Milli Eğitim Bakanlığının ve AB Türkiye temsilciliğinin onay 
mekanizması ile işleyen bir programdır. Programda çalışan uzmanlar ve eğitim aktiviteleri dahil olmak 
üzere her aşamada Millî Eğitim Bakanlığının ve AB Türkiye temsilciliğinin onayı.zojrpnjtı'djpf. 

3. Program geliştirme özel ihtisas komisyonlarında bu güne kadar görev alan üyelerin 
listesi ekte sunulmuştur. 

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca geliştirilen ilköğretim 1-5'inci sınıflar Türkçe. 
Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji dersleriyle ilgili yeni 
öğretim programlarının pilot uygulamaları, 2004-2005 öğretim yılında 9 ilde bulunan 
120 ilköğretim okulunda yapılmıştır. 

Pilot uygulamaların değerlendirilmesi, Bakanlığımız Eğitimi Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bilgi toplama araçları (anketler ve bilgi formları) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığında, danışman akademisyenler nezaretinde hazırlanmıştır. Geliştirme sürecinde her bir 
bilgi toplama aracındaki maddelerin anlaşılırlığı. kapsam ve uygulama süreleri test edilerek. 
düzeltmeler yapılmıştır. Geliştirilen bilgi toplama araçları. Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığındaki ihtisas komisyonlarına ve Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğü 
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uzmanlarının görüşlerine sunulmuş, nihai uyguluma öncesi bu kurumların görüşleri alınıp son 
şekli verilmiştir. Bilgi toplama araçları, 10-14 Ocak 2003 tarihinde anılan Dairenin uzmanları 
nezaretinde 9 pilot ilde 120 ilköğretim okulunda görev yapan 1.706 sınıf öğretmenine 
uygulanmıştır. Bu öğretmenlerden oluşan örneklem grubuna 6 ayrı anket, okul müdürlerine I 
anket, ilköğretim müfettişlerine I anket ve öğrenci velilerine I anket uygulanarak, toplam 9 bilgi 
toplama aracı ile bilgi toplanmıştır. 

İlk anket 10-14 Ocak 2005'te uygulanmıştır. 9 pilot ildeki bu veriler, anılan Dairede 
toplanmış, verilerin birleştirilmesi, analizi ve değerlendirmesi yapılarak raporlaştırılmıştır. 

Raporlarda, "program taslak kitapçığının değerlendirilmesi, öğretimin değerlendirilmesi, 
ölçme ve değerlendirme uygulamalarının değerlendirilmesi, öğretmenlerin sınıf içi 
uygulamalarının değerlendirilmesi ve ilgili müfettiş gözlemleri" ele alınmıştır. Dersler ile ilgili 
raporlarda, her sınıf düzeyi ile ilgili değerlendirme ayrı ayrı yapılmıştır. 

Mart 2005'de il raporları ve ilk Türkiye Raporu hazırlanmıştır. 10-15 Nisan 2005'te 
anketlerin ikinci uygulaması yapılmıştır. 

Programların değerlendirme çalışmalarında; Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇEI.İK 
başkanlığında Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Selahattin GELBAL, Başkent 
Üniversitesinden Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, İnönü Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
GÜRBÜZTÜRK, Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazan ARl'dan oluşan Akademik Kurul 
ve Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı uzmanları görev almıştır. 

Elde edilen bulgulara göre; program uygulaması öğrencilerin yaşayarak ve yaparak 
öğrenmesi yoluyla bilgiyi kalıcılaştırdığı için başarılı bulunmuştur. Rapor sonuçlarına göre eksik 
görülen alanlarda, öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi sağlanacaktır. 

Bunun dışında, 9 ilde oluşturulan proje uygulama ekipleri tarafından, aylık periyodik 
izleme raporları düzenlenerek, Bakanlığımızın ilgili birimlerine ulaştırılmıştır. 

5. 2004-2005 eğitim-öğretim yılında; Bakanlığımızca ilköğretim 1-5'inci sınıflar 
düzeyinde geliştirilen Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji 
derslerine ait öğretim programlarının pilot uygulaması yapılmıştır. 6-8'inci sınıflar için bir pilot 
uygulama çalışması yapılmamıştır. Bu derslere ait öğretim programları, 2005-2006 eğitim-
öğretim yılında ülkemiz genelinde uygulanacaktır. İlköğretim okullarında okutulmakta olan diğer 
dersler, mevcut öğretim programlarına göre 04.09.2001 tarih ve 339 sayılı Talim ve Terbiye 
Kurulu Kararı ile kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanmaktadır. 

6.12.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Millî 
Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği' ile 
öğrencilerin kendilerine güven duyarak sorumluluk duygusu geliştirmelerine, ilgi duydukları 
alanlarda beceriler geliştirmelerine imkân vermek amacıyla kendi istedikleri ve oluşturacakları 
kulüp faaliyetinde yer almalarına imkân verilmiş; ayrıca toplum hizmeti faaliyeti de 
gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Kol faaliyetlerinde mevcut kollardan birine üye olmaları mümkün 
iken kulüp faaliyetlerinde kendilerinin oluşturabileceği bir etkinlik içinde yer almaları 
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sağlanmıştır. 
Bu değişiklikle okullardaki eğitici ve kültürel faaliyetlere etkinlik kazandırmaya 

çalışılmıştır. 
7. Yeni müfredat programlarını tanıtmak amacıyla 2.760"ı ilköğretim müfettişi. lOU'ü 

yönetici ve 2.506'sı öğretmen olmak üzere toplam 5.366 eğitimci hizmet içi eğitim kursuyla 
yetiştirilmiş ve mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında tüm ilköğretim okullarında 
görevli yönetici ve sınıf öğretmenlerine tanıtılması amacıyla "program tanıtım seminerleri" 
düzenlenmiştir. 

8-9. Cari Bro liderliğindeki firmalardan oluşan konsorsiyum, Avrupa Komisyonu ile 
imzaladığı kontrat gereği, program faaliyetlerine uluslararası uzman desteği vermektedir. 
Bu konsorsiyumda görevli uluslararası uzmanların ilköğretim programlarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmaları sadece öneri niteliğinde olup son sözü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
söylemektedir. Yabancı uzmanlar tarafından 30 Haziran 2004 tarihinde hazırlanan "Eğitim 
Materyalleri İçin Taslak Esaslar ve Çerçeve" başlıklı rapor, giriş kısmında da vurgulandığı üzere 
sadece Talim ve Tabiye Kurulu Başkanlığına sunulan bir tavsiye niteliğindedir. Millî Eğitim 
Bakanlığının temel amaçlarına uyumlu olarak hazırlanan yeni ilköğretim programlarının çerçevesi 
ve esaslarını tamamıyla Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı oluşturmuştur. Eğitim 
bilimlerinin tarihsel deneyimini, Türkiye'nin ulusal değerleri ile birleştiren Talim ve Terbiye Kumlu 
Başkanlığı, ilköğretim programlarını toplumun ve çağın gereksinimleri ekseninde değiştirmiştir. 

Diğer taraftan, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen ve okullarımızda 
bulunması gereken her türlü eğitim materyalleri, bütün okullarımıza bütçe imkânları oranında 
sağlanmaktadır. 

Ayrıca, okullarımızın istenilen düzeyde teknolojik alt yapıya sahip olabilmeleri için 
başlatılan çalışmalarımız kapsamında; Millî Eğitim Bakanlığı İnternet Erişim Projesi ile 
05.12.2003 tarihinden itibaren 20.000 okulun ADSL geniş bant internet erişimi sağlanmış olup 
2005 yılı sonuna kadar bütün okullara ADSL bağlantısı yapılmış olacaktır. 

Ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarının bilgisayarla donatılması ve her öğrenciye bir 
bilgisayar verilmesi hedefi doğrultusunda da "Bilgisayarlı Eğiti me Destek Kampanyası 
başlatılmıştır. 

10. SPAN Danışmanlık firması 199) yılında kurulan ve iletişim, eğitim ve insan 
kaynakları üzerine uzmanlaşan bir finnadır. Firmanın Batı Avrupa. Afrika ve Akdeniz ülkelerinde pek 
çok çalışması bulunmaktadır. Firma, bugüne kadar Avrupa Komisyonu. Dünya Bankası. Uf.CÜ, 
BM ve Hollanda'daki bazı bakanlıkların projelerinde teknik destek sağlaması için 
görevlendirilmiştir. Firmanın ülkelere göre yaptığı çatışmalar şöyledir. 

* Etiyopya Ulusal Eğitim Programı: Avrupa Komisyonunun yürüttüğü projeye SPAN 
danışmanları teknik destek vermiştir (1996-1997). 

* Tanzanya Bölge Bazlı İlköğretime Destek Projesi: Hollanda Dışişleri Bakanlığının 
Tanzanya'da yürüttüğü projeye SPAN firmasınca uzman desteği verilmiştir (t999-2002). 

* Letonya Eğitimi İyileştirme Projesi İçin İletişim Stratejisi: Dünya BıuıksiMimı 
Lctonya'da yürüttüğü Proje'de. eğitime yönelik duyarlılığı arttırmak için halkla ilişkilerin 
geliştirilmesinde SPAN firmasının desteği söz konusu olmuştur (2000-2004). 

* Hollanda Antilleri Eğitimde Program Yönetimine Destek Projesi: M'AN 
danışmanları. Hollanda Amilleri Eğitim Bakanlığının yürüttüğü temel eğitim ve 
mesleki eğitim sistemi reformu çalışmalarına yönetim ve uygulama alanında ksuk 
vermiştir (2001-2002). 

* Pakistan Kuzey Bölgesi Ağ Gelişimi Projesi: Avrupa Komisyonunun Pakistan m ku/.ev 
illerinde eğitimi geliştirmeye yönelik yürüttüğü projenin izleme sürecini yönetmiştir (2000-J0o *). 

* Ürdün Eğitimi İyileştirme Projesi: Avrupa Komisyonunun Ürdün'de yürüttüğü Pr.\j.- ve 
"müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, sistem analizi ve netsvork" uzmanları ile doaek 
vererek Eğitim Bakanlığının kurumsal kapasitesini arttırmayı amaçlamıştır. Proje de: 
ortaöğretimde müfredat, ölçme, değerlendirme, okula devam ve okul yönetim, sisteminin 
iyileştirilmesi hedeflenmiştir (1993-1995). 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Liste 
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390. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, okuma-yazma oranlarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7204) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından yazıtı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN \ 
DYP Denizli Milletvekili x 

1- Türkiye'de okuma yazma bilmeyen insan sayısı ne kadardır ? Okuma 
yazma bilmeyen nüfusun genel nüfusa oranı nedir? 

2- AB ülkelerinde okuma yazma bilmeyen nüfusun genel nüfus içindeki payı 
nedir ? 

3- İktidara geldiğinizde çocuğunu ilköğretim okullarına göndermeyenlere 
yasal olarak nasıl bir cezai müeyyide uygulanmaktaydı ? 

4- Yeni Türk Ceza Kanunu ile çocuğunu ilköğretim okullarına 
göndermeyenlere ne gibi cezai müeyyideler getirilmiştir bu konuda yeni bir 
düzenlemeye gidilmiş midir ? 

5- Türkiye'de okuma yazma oranını arttırmak amacı ile ite gibi çalışmalar 
yapılmaktadır bu konudaki politikalarınız nedir ? 

6- Okuma yazma bilmeyen nüfusu hangi oranlara düşürmeyi 
hedeflemektesiniz ? 

7- Eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için neler yapılmıştır ? Eğitimin 
önündeki engeller tamamen kaldırılmış mıdır ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ SOİPV 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın, "Okuma-yazma oranlarına ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7204 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Türkiye'de 06+ yaş gurubunda, 2000 nüfus sayımına göre okuma-yazma bilmeyenlerin 
sayısı 7.589.657 olup bunun toplam nüfusa oranı % 12,68'dir. 

2. "Okur-yazarlık" teriminin evrensel bir tanıma sahip olmaması ve ülkeden ülkeye 
değişiklik göstermesi nedeniyle Avrupa Birliği üyelerinde çoğunlukla kullanılan "15 yaş ve üstü 
okuma yazma bilen nüfus yüzdesi" tanımına ve AB'nin ilgili internet sitelerinden alınan verilere 
göre AB üyelerinde okur-yazarlık oranı % 98'in üstünde olup en son veri olarak yer alan ülkeler 
ve okur-yazarlık oranlarını içeren liste ekte sunulmuştur, 

3-4. Muhtarlıkça ve mülki amirce yapılan tebliğe rağmen zorunlu öğrenim çağındaki 
çocuğunu okula göndermeyen veli, vasi veya aile başkanlarına 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince verilen idari hapis cezası, Anayasa'nın 38'incı maddesinin 
8'inci fıkrası gereğince idare tarafından idari bir kararla hürriyeti bağlayıcı ceza verilemeyeceği, 
diğer taraftan, Devlet hizmetlerinin ve adaletin hızlandırılmasını, verimli ve ekonomik bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak, mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve görevlilerin zaman ve emek 
kaybını önlemek gerekçesi ile 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına 
Dönüştürülmesine Dair Kanun ile para cezasına dönüştürülmüştür. 

4854 sayılı Kanun'un l'inci maddesiyle; 222 sayılı Kanun'un; 
- 57'nci maddesinde yer alan "bir aya kadar hapis cezası" ibaresi "seksenyedimüyon lira 

idari para cezası", 59'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "iki aya kadar hapis cezası 
ile birlikte 250 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira 
idari para cezası", 

- 55'inci maddesinin son cümlesi, "Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli 
sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi hâlinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı 
bildirilir.", 

- 56'ncı maddesi "Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula 
göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasi 
veya aile başkanına üçyüzmilyon lira idari para cezası verilir.", 

- 59'uncu maddesinin son fıkrası "Bu fiilleri tekrar edenler hakkında verilecek ceza iki kat 
olarak uygulanır.", 

şeklinde değiştirilmiştir. 
Veliye hapis cezası verilmesi suç işleme eğilimini ortadan kaldırmadığı gibi aile 

düzenindeki bozulmalar sonucu toplumsal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 
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Burada önemli olan cezanın türü değil, suç işleme eğiliminin ortada kaldırılmasına 
çalışmaktır. Bu da ancak velilerin eğitilerek bilinçlendirümesiyle mümkün olabilecektir. 

Bu amaçla, Bakanlığımızca bazı kamu kurum ve kuruluşları uluslararası kuruluşlar ve 
sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak çeşitli kampanyalar düzenlenmiş olup velilere bir 
birey olarak öncelikle içinde yaşadığımız toplumun gerçeklerini öğrenmeleri gerektiği, dünyanın 
değişen şartlarına bütün insanlığın ayak uydurması, bunun da ancak eğitimle gerçekleşebileceği, 
eğitimin her birey için Anayasal bir hak olduğu bu haktan kimsenin mahrum edilemeyeceği 
konularında bilgilendirilmekte ve bilinçlendirilmektedir. 

5. Ülkemizde yüzde yüz okur-yazar bir toplum meydana getirmek amacıyla Cumhuriyetin 
ilk yılarından itibaren başlatılan çalışmalar günümüze kadar devam etmiş olup günümüzde 
artarak devam etmektedir. 

Bakanlığımız özellikle son yıllarda sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla iş 
birliğine önem vermekte ve bu politikasını devam ettirmektedir. 

Çeşitli kuruluşlardan 4.000 civarında gönüllü Bakanlığımızca eğitilmiş, bu insanlarla 
yaklaşık 50.000 kişi okur-yazar hale getirilmiştir. 

Gönüllü kuruluşların aktif katılımı sağlanmış, sorunun çözümünde el ele verilmiştir. 
Bakanlığımızın başta okuma-yazma olmak üzere yapmakta olduğu eğitim faaliyetlerini 

desteklemek, kapsamını genişletmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Sayın 
Cumhurbaşkanımız adına eşleri Sayın Semra SEZER'in önderlik ettiği Ulusal Eğitime Destek 
Kampanyası başlatılmıştır. 

Kampanya kapsamında 8 Eylül 2 0 0 1 - 8 Mayıs 2005 tarihleri arasında okuma-yazma 
kurslarında 959.201 kişi eğitim görmüştür. 

6. Ülkemizde okumaz-yazmazlıkla mücadeleye okuma-yazma bilmeyen tek vatandaşımız 
kalmayıncaya kadar devam edilecektir. Bu kapsamda okuma-yazma programları ve materyalleri 
günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden geliştirilmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerin hizmet içi eğitim 
çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Yetişkinler İçin Okuma 
Yazma" programının, TRT 4 televizyon kanalından yayını devam etmektedir. Kamu kurum ve 
kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin iş birliği çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

7. Eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için birçok kanun ve yönetmelikte 
değişikliğe gidilmiştir. 

a ) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun; 55'inci maddesinde 03.12.2003 tarihli ve 
5005 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile ders kitabı dışındaki diğer kitap ve eğitim 
araçlarının kullanım takdiri ders öğretmenine verilmiş, 16'ncı maddesinde 11.11.2004 tarihli ve 
5257 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile okul-aile birliklerine, okulların eğitim-öğretim 
hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun 
öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdî bağışlan kabul edebilmelerine, 
maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar 
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düzenleyebilmelerine, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri 
işlettirebilmelerine veya işletebilmelerine imkân sağlanmıştır. 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 15.03.2005 
tarih ve 5316 sayılı Kanun ile yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve diğer bütün sınıflarda ön 
lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, 29.06.2000 tarihinden bu Kanun'un 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar (kendi isteği ile ilişiğini kesenler dahil) her ne sebeple olursa olsun 
ilişkileri kesilmiş öğrencilere ilişiklerinin kesilmesine neden olan bütün dersler için bir öğretim 
devam ve üç sınav hakkı, denklik işlemlerine esas olmak üzere yapılan seviye tespit sınavlarında 
başarısız olan öğrencilere ek bir sınav hakkı verilmiştir. 

c) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında 
14.07.2004 tarih ve 5228 sayılı KanunTa yapılan düzenleme ile eğitimle ilgili olarak bu Kanun'a 
göre yapılacak yatırımların, kalkınma plan ve programlarında uygun görülen teşvik araçlarından 
yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

d) 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve 
Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için 625 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere özel kurslar açılmasına, bu 
kurslar ve diğer dil kurslarında aynı maksatla dil dersleri oluşturulmasına imkân sağlanmıştır. 

e) Onlarca yönetmelikte yapılan düzenleme ile mevzuatlar günün şartlarına uyarlanmıştır. 
f) Öğretim programlarının dünyada yaşanan değişim ve gelişmelere, Avrupa Birliği 

normlarına, hedeflerine ve eğitim anlayışına, ülkemizin eğitim özelliklerine göre hazırlanması 
çalışmaları başlatılmış olup ilköğretim Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, 
Hayat Bilgisi programları tamamlanmış, lise programlarında ise birçok derste sonuç aşamasına 
gelmiştir. 

g) İlköğretimde ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 
h) Okullaşma oranlarının, gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşması için gayret 

gösterilmektedir. Hedef, eğitimin önündeki engellerin tamamen kaldırılmasıdır. 
Öte yandan; kız çocuklarının okullaşmalarının en yüksek seviyeye ulaştırılması için 

UNICEF ile birlikte, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge 
Kurumu destekli "Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası" 10 ilde başlatılmış olup 
2004 yılında 23 il, 2005 yılında da 20 il olmak üzere top 53 İlde başarı ile uygulanmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız, UNICEF ve Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) iş birliği ile 
Erzurum'un Uzundere ilçesinde "Kızlar İçin Açık İlköğretim Öğrenme Merkezi Projesi" 
başlatılmıştır. Bu merkezlerin sayısı artırılarak 9'a çıkarılmış ve bunlara bağlı 19 destek birimi 
kurulmuştur. Proje kapsamında 1.410 Açık İlköğretim Okulu kız öğrencisine ve yöre 
vatandaşlarına hizmet verilmektir. 
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Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü iş birliğinde Sosyal 
Riski Azaltma Projesi'nin Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Bölümü kapsamında, yoksulluk nedeniyle 
çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarını 
düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelerin ya da düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan 
anne adaylarının ekonomik yönden desteklenerek Türkiye'de düzenli bir nakit sosyal yardım 
sistemin yerleştirilmesi açısından bir ilk gerçekleştirilmektedir. 

Şartlı Nakit Transferi, temel sağlık ve eğitim hizmetlerine tam olarak erişmelerini teşvik 
etmek için nüfusun en yoksul % 6'lık kesimini hedef alan bir programdır. 

Yoksul ailelerin çoğu zaman çocuklarını okula göndermesini engelleyen masraflarının 
(okul kitapları, okul kıyafetleri, okul ücretleri) karşılanması yolu ile çocukların eğitimlerine 
devamlarını sağlamak amacıyla, çocuklarda ve ailelerde olumlu davranış değişikliği ve sürekliliği 
sağlamak için Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan, Temel Eğitimi Destekleme Projesi kapsamında sokak çocuklarının 
ilköğretime kazandırılması amacıyla İstanbul İlinde iki ayrı yatılı ilköğretim bölge okulu 
yapılmaktadır. 

Ayrıca çeşitli sebeple eğitim dışında kalan çocukları okula kazandırmak amacıyla; 
• Temel Eğitim Projesi, 
• Çalışan Çocukların İlköğretime Kazandırılması, Devamı ve Eğitim Başarılarının 

Artırılması Projesi, 
• Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Destek Projesi, 
• Eğitimde Gönül Birliği Projesi, 
• Adana Karataş'ta Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarım İşlerindeki En Kötü 

Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Eğitim Yolu İle Sona Erdirilmesi Projesi, 
• Toplum Gönüllüleri Projesi 
yürütülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Liste ı 
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AB ÜLKELERİNDE OKUR YAZARLIK ORANLARI 

AB ülkeleri 
Avusturya 
Finlandiya* 
Lüksemburg 
Danimarka 
Çek Cumhuriyeti 
Estonya 
Letonya 
Polonya 
Slovakya 
Slovenya 
Litvanya 
Macaristan 
Hollanda* 
İsveç* 
Almanya 
Yunanistan 
İtalya 
Kıbrıs Rum Kesimi 
Belçika 
İrlanda* 
Belçika 
İspanya 
Portekiz 
Malta* 
Fransa 
İngiltere 
Ülkeler ortalaması 

Okur-yazarkk oranları (%) 
100 
100 
100 
100 

99,9 
99,8 
99,8 
99,8 
99,7 
99,7 
99,6 
99,4 

99 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
93 
93 

-
-

98,7375 
* Ülke tahminleri 
Kaynak: www.nationmaster.com, www.uis-unesco.org, www.eurydice.org, www.oecd.org 
Metodoloji: 15 yaş ve üstü toplam nüfus içinde okur yazar yüzdesi 
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391. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7205) 

TÜRKİYE BtftÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Er, 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Bağdeşen köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 350 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil Öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Bağdeşen 
köy okulumuzun kaloriferierinin yapılması ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığunızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T . C 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B .08 .0 .APK.0 .03 .05 .03-1 1/ M2>Vl O 4 / S / 2 0 0 S 
Konu : 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 I N A 

İlgi : 0 4 . 0 7 . 2 0 0 5 tarih ve A.01.0.GNS.O.10.0O.O2-12460 sayılı yazı . 

Ardahan Milletvekil i Sayın Ensar ÖĞÜT'ün , "Ardahan İlindeki bir k ö y okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7 /7205 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. S ö z konusu yatırım, 2 2 2 sayılı İlköğretim ve Eğit im Kanunu gereğince, valil ikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan v e gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanl ığımızca, Ardahan il ine, Bakanlığımızca onaylanan 2 0 0 5 yılı i lköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 6 0 0 . 0 0 0 Y T L ödenek tahsisi 
yapı lmış olup bu ödeneğin Vali l ikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat v e Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61' inc i maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçtit alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il mill î eğit im müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07 .07 .2005 tarihli v e 2 5 8 6 8 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun i le 61' inci maddenin anılan son fıkrası; "öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il mill î eğ i t im 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. B u değiş ikl ik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması. Bakanlığımızca, doğrudan eği t im kurumu olarak 
yapı lması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan tlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Mal iye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğit im ve öğretim faaliyetlerinin etkin v e verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağıl ım yapılması Bakanl ığ ımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
v e V a n illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi °/o oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
izmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değişt irme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devle t imiz in ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanl ığımıza 2 0 0 5 yıl ında 
kullanılmak üzere 2 0 . 0 0 0 öğretmen kadrosu tahsis edi lmiş, 14 .02.2005 tarihinde ise 9 .496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan b o ş kadrolar i le göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2 0 0 5 - 2 atama döneminde kullanılacaktır. S ö z konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçeves inde yapılmakta olup Ardahan tüne 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005 -2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan Uine de öğretmen ataması 
yapı lması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2 0 0 5 - 2 0 0 6 eğit im öğretim yılı için 6 5 7 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4 'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Vali l ikçe yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Ardahan merkez Bağdeşen K ö y ü İlköğretim Okulunun onarımının 2 0 0 5 yıl ı 

i lköğretim kurumları yap ım programına alındığı v e ihalesinin yapılacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacının 2005 atama döneminde karşılanacağı 
anlaşılmıştır. 
Bi lg i ler inize arz ederim. 
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392. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7206) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELtK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Bayramoğlu köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, 
görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz 
başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını 
aramaktadırlar. 

Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Bayramoğlu 
köy okulumuzun yetersiz gelmesi nedeniyle ek derslik yapılması ve bakım onarımının 
yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir 
çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ E Ğ İ T İ M BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

: B.O8.0.APK.O.O3.O5.03-11/ ^ S > * û © 4 / 8 /2005 Sayı 
Konu : Soru Önergesi 

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

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7206 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu; Ardahan merkez Bayramoğlu Köyü İlköğretim 
Okulunun, onanma ve öğrenci sayısına göre ek dersliğe ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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393. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7207) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Beşiktaş köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak 40 yılı aşkın 
bir süredir ayakta kalmaya çalışan ve çok eski olan Beşiktaş köy okulumuzun bakım ve 
onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi 
bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayan lojmanm tamirat ve tadilatınm yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0APK.0.03.05.03-U/Ut2AU C?{/â /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi -.04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7207 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatınm, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün Önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
Öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Aynca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Ardahan merkez Beşiktaş Köyü İlköğretim Okulunun onarım ve tadilatının 2004 

yılmda Mavi Hilal İnsani Yardım Vakfı tarafından gerçekleştirildiği, okul lojmanının tamirat 
ve tadilata ihtiyacı olmadığı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 yılı atama döneminde karşılanacağı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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394. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

însaf ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Binbaşar köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an Önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Binbaşar 
köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.0.03.O5.O3-11/ IA5V5* 0 l/<& /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7208 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Binbaşar Köyü İlköğretim 
Okulunun bakım ve onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jç. Dr. Hüsevirf ÇELİK 
Millî Eğitim Bakan 7 

- 1 5 2 2 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

395. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7209) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. HOseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Alabalık köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 21 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başansız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir alî önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayan lojmanm tamirat ve tadilatınm yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.APK.O.O3.05.O3-ll/ttA^le> O\/8-/2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7209 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ardahan Valiliğince yaptınlan araştırma sonucu, Pasof İlçesi Alabalık Köyü 
İlköğretim Okulunun lojmanının kullanılabilir durumda olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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396. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7210) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Aşıkzûlali köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatırım akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 200 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacmı karşılayan lojmamn tamirat ve tadilatımn yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

2- Yeni yapılan Aşıkzûlali Köy okulumuzun çok acil ihtiyacı olan araç, gereç ve teçhizatının 
tamamlanarak çevre düzenlemesinin yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.O.O3.O5.03-11/1\6^ 0 ( /& /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7210 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafmdan yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, 
a) Pasof İlçesi Aşıkzülali Köyü İlköğretim Okulu lojmanının kullanılabilir durumda 

olduğu, 
b) Okulun yeni binasının 12.01.2005 tarihinde eğitim-öğretime açıldığı, araç ve 

gereçlerin bir kısmının ikmal edildiği, geri kalanının ise temin edilmeye çalışılacağı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

>oç. Dr. HüseyirhŞfifcfl 
Millî Eğitim Bakanı, 
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397. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7211) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Binbaşı Eminbey köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim 
Okulumuzda yaşanan gerek Öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve 
tuvaletin olmaması, çatırım akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla 
büyümektedir. Yaklaşık 104 öğrenci bulunan okulumuzun Öğretmen açığı genellikle vekil 
öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl 
değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başansız olmaktadırlar. Asaleten gelen 
öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya 
kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Binbaşı 
Eminbey köy okulumuzun bakım ve onaranının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin lojman ihtiyacım karşılayan lojmanm tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ lfÛ& 0 V 3-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7211 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarmm öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığmm verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Aynca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasmda dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır, örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Pasof İlçesi Binbaşı Eminbey Köyü İlköğretim Okulunun; onarıma ihtiyacı olmadığı 

ve lojmanı bulunmadığı, boya-badana ihtiyacı olduğu ve bunun karşılanacağı, 
b) Okulun öğretmen ihtiyacının, 2005 atama döneminde İle atanacak öğretmen sayısı 

dikkate alınarak giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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398. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7212) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Günlüce köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 90 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Günlüce köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızm giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin lojman ihtiyacım karşılayan lojmanm tamirat ve tadilatınm yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.O.03.O5.03-ll/MÛ^Sr <0l/«g /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7212 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıklan ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin amlan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamalan Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullannın 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
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atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Sımak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştınlması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Pasof İlçesi Günlüce Köyü Şehit Jandarma Onbaşı Erdal Sarıkaya İlköğretim 

Okulunun; bakım ve onarıma ihtiyacı olmadığı, ancak, ahşap olan pencerelerinin Güzel 
Okulum Projesi kapsamında PVC yapımının ihale aşamasında olduğu, lojmanının tamirat ve 
tadilata ihtiyacı olmadığı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacının 2005 atama döneminde giderileceği 
anlaşılmıştır. ^ ^ ^ 
Bilgilerinize arz ederim. — / y y 

/^Dpçf^r. Hüseyin^LİK 
Millî Eğitim Bakarfı 
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399. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7213) 

TÜRKİYE BÜİfÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Balgoze köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 37 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir soruma karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- ArdahanMa yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Balgöze köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-U/M333 0{/â/2OO5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7213 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıklan ildeki görev yerleri, hizmet puanlan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullannın öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasmda dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 
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Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Pasof İlçesi Balgöze Köyü İlköğretim Okulunun onarımı için Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğünce keşif özetinin çıkarıldığı ve ödenek temin edildiği takdirde onarımının 
yapılacağı, 

b) Okulun öğretmen ihtiyacının 2005 atama döneminde giderileceği 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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400. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7214) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Gurarmut köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 12 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her «yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen •öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak GOrarmut 
köy okulumuzun istinat duvarının yapılması ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/ M ^ 8 0 C 0 | / 6 / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7214 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

02.04.1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nin 
değişik 5'inci maddesinde; "Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız 
sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri millî eğitim müdürünün 
teklifi ile valilikçe, bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle 
kapatılır." hükmü yer almaktadır. 

Yapılan araştırma sonucu Ardahan'ın Pasof İlçesi Gürarmut Köyü İlköğretim 
Okulunun öğrenci sayısının azlığı nedeniyle Valiliğin 16.06.2005 tarihli ve 4859 sayılı onayı 
ile kapatıldığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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401. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7215) 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz edcrim.21.06.2005 

/ 

iisarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Günlüce köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 90 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bîr sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Günlüce köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- öğretmenlerimizin lojman ihtiyacını karşılayan lojmanın tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.0.03.05.03-11/ V \Ö^V tf> t â / 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7215 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı ekinde Bakanlığımıza 
intikal ettirilen; söz konusu 7/7215 esas numaralı soru önergesinin soruları ile 7/7212 esas 
numaralı soru önergesinin soruları aynı olup 7/7212 esas numaralı soru önergesine verilen 
cevabın örneği ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Soru Önergesi Cevabı 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

402. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7216) 

TÜRKIYE B Ü Y Ü K MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELtK tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasıru saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Kale5nû köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 22 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Kafeonü köy 
okulumuzun istinat duvarının yapılması ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Lt^feO— K? (/•& /2G05 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.O7.20O5 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7216 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. * 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2(.. ̂  yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmekledir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Pasof İlçesi Kaleönü Köyü İlköğretim 
Okulunun onarıma ihtiyacı olmadığı ve istinat duvarına da gerek duyulmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 1 5 3 8 -
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403. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7217) 

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

Aşağıdaki sorularımın Mill i Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

A r d a h a n ili Poso f i lçesi t n c e d e r e köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı v e tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 19 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen Öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1 - Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak İ n ç e d e r e köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğit im ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2 - Okulumuzda yaşanan öğretmen açığımızın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir 
çalışmanız var mı? 

3- Öğretmenlerimizin lojman ihtiyacını karşılayan lojmanın tamirat v e tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MÎLLÎ KĞtTİM B A K A N L I Ğ I 

Araşt ı rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B .08 .0 .APK.0 .03 .05 .03-11/ L \ ° t 8 » 0 O l / S /20O5 
Konu : Soru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M K C L t s t B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 04 .07 .2005 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı , 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n , "Ardahan İlindeki bir köy okuluna il işkin" 
ilgi yazı eki 7/7217 esas numaralı yapılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatır ım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğit im Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il i lköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde vali l iklerce p lanlanan 
ve gerçekleşt ir i len yat ır ımlardandır . 

Bakanl ığ ımızca , Ardahan tline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı i lköğretim kurumları 
yapım bütçes ine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi yapı lmış o lup bu 
ödeneğin Vali l ikçe il yap ım programına ek olarak planlanması gerekmektedir . 

Diğer taraftan, Başbakanl ığın; "Tasarruf Tedbir ler i" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-9872 
(2003/39) sayılı Genc lge ' s inde ; " K a m u kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt 
dış ında hiçbir suret 'e h izmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, k a m p , kreş, 
eği t im d in lenme vb . sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın a l ınmayacak , 
kamulaş t ı r ı lmayacak, k i ra lanmayacak ve yeni inşaat yapı lmayacakt ı r ." hükmü yer a lmakta olup 
bu nedenle lojman yapı lamamaktadı r . 

Ardahan Vali l iğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Pasof İlçesi lncedere Köyü İlköğretim Okulunun acil olarak onar ıma ihtiyacı olmadığı 

için 200S yılı i lköğret im kurumları yapım programına alınmadığı, ancak, 2006 yılı i lköğretim 
k u r u m l a n yapım programı hazırlanırken bu okulun durumunun da değerlendiri leceği ve ihtiyaç 
duyduğu onar ımın gerçekleşt i r i lmeye çalışılacağı, 

h) Okulun t lçe merkezine 12 km uzaklıkta olması nedeniyle öğretmenler in İlçe 
merkez inde ikamet ettikleri ve okul lojmanının oturulabilir durumda olduğu, 

b) Okulun öğre tmen ihtiyacı bulunmadığı 
anlaşılın ıştır. 
Bilgi ler inize arz ederim. 

- 1 5 3 9 -
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404. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7218) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Mil l i Eğitim Bakanı Sayın Doç . Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.200S 

A r d a h a n ili P o s o f i lçesi Kolköy köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı v e tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 53 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Kolköy köy 
okulumuzun istinat duvarının yapılması ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2 - öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayan lojmanın tamirat v e tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EC-İTİM B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-1 1/ i ^ & t \ 
Konu : Soru 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 : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'Un, "Ardahan tündeki bir köy okuluna il işkin" 
ilgi yazı eki 7/7218 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatır ım, 222 sayılı î lköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce planlanan 
ve gerçekleştiri len yatır ımlardandır. 

Bakanl ığ ımızca , Ardahan îl ine, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları 
yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 Y T L ödenek tahsisi yapı lmış olup bu 
ödeneğin Valil ikçe il yapım programına ek olarak planlanması gerekmektedir . 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Pasof İlçesi Kol Köyü İlköğretim 
Okulunun Güzel Oku lum Projesi kapsamında pencerelerinin 2005 yılı içinde yapılacağı , ancak, 
istinat duvarına gerek olmadığı , okul lojmanının kullanılabilir durumda olduğu ve içinde ikamet 
edildiği anlaşılmıştır . 

Bilgilerinize arz ederim. 

-1540 -
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405. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7219) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Mil l i Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz edcrim.21.06.2005 

^ ^ Ensar Ö Ğ Ü T 
s ^ Ardahan Milletvekili 

Arda ha n ili Posof ilçesi Kurşunçavuş köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duyarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 19 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğrenenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak 
Kurşunçavuş köy okulumuzun yetersiz kalan derslik sayısının arttırılması ve bakım 
onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi 
bir çal ışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0 .APK.0.03.05.03-U/ td^fcS~" 
Konu : Soru Önergesi 

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

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün , "Ardahan İlindeki bir köy Okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7219 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce planlanan 
ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları 
yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi yapılmış olup bu 
ödeneğin Valil ikçe i i 'yapım programına ek olarak planlanması gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Pasof İlçesi Kurşunçavuş Köyü 
İlköğretim Okulunun 2004 yılı içinde ahşap olan pencerelerinin P V C olarak değiştirildiği ve bu 
aşamada onar ıma ihtiyacı olmadığı, ayrıca, öğrenci sayısının azlığı nedeniyle başka bir dersliğe 
de ihtiyaç duyulmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

©( /â /2005 
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406. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7220) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Savaşır köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 21 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz Önünde bulundurarak Savaşır köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayan lojmanın tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ K l 8 ^ C l / ö /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7220 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Pasof tlçesi Savaşır Köyü 
ilköğretim Okulunun; onarıma ihtiyacı olmadığı, boya ve badanasının 2005-2006 eğitim-öğretim 
yılı başlamadan yapılacağı, okul lojmanında ikamet edildiği ve ihtiyaca cevap verdiği 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-1542 -
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407. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7221) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Süngülü köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 250 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğietmenlerirniz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Süngülü köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve Öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin bannma ihtiyacım karşılamak amacıyla lojman yapılması konusunda 
herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

-1543 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ tyV& 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7221 esas numaralı yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 

1 -2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışmda hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, 
a) Pasof İlçesi Süngülü Köyü İlköğretim Okulunun 1998 yılında eğitim-öğretime açıldığı, 

binasının yeni olduğu ve herhangi bir bakım ve onarıma ihtiyacı olmadığı, 
b) Okulun lojmanının ihtiyaca cevap verir durumda olduğu 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Pİ/S72005 
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408. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7222) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Yeniköy köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 45 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir, an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Yeniköy köy 
okulumuza istinat duvarı, wc yapılması ve bakım onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ S<S»l^~ \Q\ I fe/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.0O.O2-1246O sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7222 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 60O.O00 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Pasof İlçesi Yeniköy İlköğretim 
Okulunun 2003 yılında onarımının yapıldığı, ayrıca, tuvaletlerine fayans döşendiği ve şebeke 
suyu bağlandığı, istinat duvarının hasar gören kısmının onarılacağı, okul binasının ve 
tuvaletlerinin onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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409. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7223) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Yurtbekler köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 22 öğrenci bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Yurtbekler 
köy okulumuza bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayan lojmanm tamirat ve tadilatmm yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/4ö5â 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12460 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7223 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Ardahan Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu, Pasof İlçesi Yurtbekler Köyü İlköğretim 
Okulunun onarımının 2005 yılı yatırım programına alındığı ve ihale aşamasında olduğu, okulun 
ilçe merkezine 12 km uzaklıkta olması nedeniyle öğretmenlerin İlçeden geliş-gidiş yaptıkları ve 
bu sebeple lojmana ihtiyaç duyulmadığı anlaşılmıştır. ^ ^ ^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^r****"^/ 

{^fSo^.Hr. HüseykçELİK 
Millî Eğitim Bakim 

P|/4/2005 
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410. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7224) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz cderim.21.06.20O5 

ÖĞÜT 
an Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Günlüce köyümüz 300 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 6 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Günlüce köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye 'dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Günlüce köyü sağlık ocağının gerekli balcım ve onarunının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Günlüce köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.05 1 1 3 Ü 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5460 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan îli Posof İlçesi 
Günlüce Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7224 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

< & 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 

EK : Önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Posof İlçesi Günlüce 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan İli Posof İlçesi Günlüce Köyümüz, 300 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 6 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Günlüce Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Posof İlçesi Günlüce Köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Günlüce Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Posof İlçesine bağlı Günlüce Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 
yönünden 8 km. mesafedeki Posof Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlanna göre nüfusu 217 olan Günlüce Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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411. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7225) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Kolköy köyümüz 650 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 22 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yalan sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Kolköy köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocaktan yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Kolköy köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Kolköy köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

-1550 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C-
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B1OOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 5 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5459 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan ili Posof İlçesi Kolköy 
Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7225 Esas sayılı yazılı Soru 
Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı . 

EK : Önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Saym Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Posof ilçesi Kolköy 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof ilçesi Kolköy Köyümüz, 650 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 22 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Kolköy Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Posof ilçesi Kolköy Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Kolköy Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine bağlı Kolköy Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 8 km. mesafedeki Aşıkzülali Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 612 olan Yolağzı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. Söz 
konusu sağlık evine 1 adet sözleşmeli ebe ataması öngörülmüştür. Sağlık evinin onarımı için 
Ardahan ti Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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412. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET^ECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Kurşuncavuş köyümüz 87 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 11 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Kurşuncavuş 
köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl 
kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara ıığramasına neden 
olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş 
sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Kurşuncavuş köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Kurşuncavuş köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel MUdürlüğU 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

oaoaos 1 1 3 ^ 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5458 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan îli Posof İlçesi 
Kurşunçavuş Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7226 Esas sayılı 
yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Posof İlçesi Kurşunçavuş 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof İlçesi Kurşunçavuş Köyümüz, 87 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 11 

km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Kurşunçavuş Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

Posof İlçesi Kurşunçavuş Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden 
ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Kurşunçavuş Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine bağlı Kurşunçavuş Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmamaktadır. 

Hizmet yönünden 13 km. mesafedeki Posof Merkez Sağlık Ocağı ve Günlüce Sağlık Evine 
bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarına göre nüfusu 81 olan Kurşunçavuş Köyüne nüfusunun 
azlığı nedeniyle sağlık ocağı ya da sağlık evi planlanması düşünülmemektedir. Sağlık 
hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla verilmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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413. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7227) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tararından yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Taşkıran köyümüz 200 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 14 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Taşkıran köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle, atil kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Taşkıran köyü sağlık ocağının gerekli balom ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Tpşlaran köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

-1554 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0:2 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B10OTSHO130001 
K O N U : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 ^ 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5457 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan ili Posof İlçesi 
Taşkıran Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7227 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

«AjL 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 

EK: önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan ili Posof İlçesi Taşkıran 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof ilçesi Taşkıran Köyümüz, 200 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 14 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Taşkıran Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Posof İlçesi Taşkıran Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamjamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda ç >k mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Taşkıran Köyü sağlık 
ocağı için yeterli perspnel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine sağlı Taşkıran Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 4 km. mes ıfedeki Binbaşı Eminbey Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 145 olan Yolağzı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfus ınun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için Ardahan ti Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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414. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7228) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar 
yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. 
TürkgSzO köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Türkgözû köyü sağlık ocağının gerekli balam ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Türkgözü köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B1OOTSHO130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 Ü 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5456 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan îli Posof İlçesi 
Türkgözü Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7228 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Posof İlçesi Türkş&4ü) 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof İlçesi Türkgözü Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan 

yollar yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. 
Türkgözü Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Posof İlçesi Türkgözü Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Türkgözü Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine bağlı Türkgözü Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden bağlı olduğu Binbaşı Eminbey Sağlık Ocağına 6 km mesafededir. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 315 olan Yolağzı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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415.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7229) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

jfosaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Yolağzı köyümüz 126 nüfusludur. Köyümüzdeki hastalar özellikle 
kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye 
çalışılmaktadır. Yolağzı köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel 
atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira 
zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç 
kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli 
olacaktır. 

1-Posof ilçesi Yolağzı köyü sağlık ocağının gerekli balcım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yolağa köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

GS. 08.0İ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5455 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Posof İlçesi 
Yolağzı Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7229 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

& Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : önerge Cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT' ün "Ardahan îli Posof İlçesi Yolağzı 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof İlçesi Yolağzı Köyümüz, 126 nüfusludur. Köyümüzdeki hastalar 

özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna 
götürülmeye çalışılmaktadır. Yolağzı Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren 
personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize 
milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde 
hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az 
maliyetli olacaktır. 

1- Posof İlçesi Yolağzı Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yolağzı Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine bağlı Yolağzı Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 15 km. mesafedeki Posof Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 374 olan Yolağzı Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
416.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 

sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7230) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET* MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Aşıkzülali köyümüz 758 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 17 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Aşıkzülali köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Aşıkzülali köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Aşıkzülali köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.05 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5465 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Posof İlçesi 
Aşıkzülali Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7230 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

< & 
„ Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

EK : Önerge Cevabı S a ğ h k B a k a m 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Posof İlçesi Aşıkzülali 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof İlçesi Aşıkzülali Köyümüz, 758 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 17 

km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Aşıkzülali Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1 - Posof İlçesi Aşıkzülali Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Aşıkzülali Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine bağlı Aşıkzülali Köyünde sağlık ocağı mevcut olup, Posof İlçe 

Merkezine 16 km. mesafededir. Aşıkzülali Köyü Sağlık Ocağı toplam 2684 nüfusa hizmet 
vermektedir. Sağlık Ocağında halen 1 Sağlık Memuru ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır. Her 
hafta gezici sağlık ekibi ile sağlık taramaları yapılmaktadır. Personel ihtiyacı yeni personel 
dağılım cetveline göre imkanlar dahilinde giderilecektir. Sağlık ocağının onarımı için ise 
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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417.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/7231) 

TÜRKİYE Bfr YÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAö tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Baykent köyümüz 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 14 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Baykent köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Baykent köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Baykent köyü sağlık ocağı 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09.08.05 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22/06/2005 tarih ve 5464sayıh yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan ili Posof İlçesi 
Baykent Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7231 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

& 
D „ * _ t Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
EK: Önerge Cevabı Sağlık Bakanı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan ili Posof İlçesi Baylce^t' 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof İlçesi Baykent Köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 14 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Baykent Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Posof İlçesi Baykent Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Baykent Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine bağlı Baykent Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 

yönünden 3 km. mesafedeki Aşıkzülali Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 473 olan Baykent Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
418.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 

sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7232) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Binbaşı Eminbey köyümüz 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 
9 km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden 
kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Binbaşı Eminbey 
köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl 
kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden 
olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş 
sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Binbaşı Eminbey köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Binbaşı Eminbey köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

0a08.05 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22/06/2005 tarih ve 5463sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Posof İlçesi 
Binbaşı Eminbey Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7232 Esas sayılı 
yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
K.: Önerge Cevabı Sağlık Bakanı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Posof İlçesi Binbaşı 
Eminbey Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof İlçesi Binbaşı Eminbey Köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe 

merkezimize 9 km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar 
yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Binbaşı 
Eminbey Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Posof İlçesi Binbaşı Eminbey Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Binbaşı Eminbey 
Köyü sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 
Posof İlçesine bağlı Binbaşı Eminbey Köyünde sağlık ocağı mevcut olup, Posof İlçe 

Merkezine 10 km mesafededir. Binbaşı Eminbey Köyü Sağlık Ocağı toplam 2060 nüfusa 
hizmet vermektedir. Sağlık Ocağından halen 3 Sağlık Memuru, 1 Hemşire ve 1 Ebe görev 
yapmaktadır. Her hafta gezici sağlık ekibi ile sağlık taramalan yapılmaktadır. Sağlık ocağının 
onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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419.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7233) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

JT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Posof ilçesi Demirdöven köyümüz 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 8,5 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Demirdöven köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Posof ilçesi Demirdöven köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Demirdöven köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

oaoaos 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/06/2005 tarih ve 5462 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Posof İlçesi 
Demirdöven Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7233 Esas sayılı 
yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

& 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

EK : Önerge Cevabı S a § l l k B a k a m 

- 1564 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Posof ilçesi DemirdöveV 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan IH Posof İlçesi Demirdöven Köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 8,5 
km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Demirdöven Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni • 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Posof ilçesi Demirdöven Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Demirdöven Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Posof ilçesine bağlı Demirdöven Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 
Hizmet yönünden 13 km. mesafedeki Posof Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit 
Fişi kayıtlarına göre nüfusu 202 olan Demirdöven Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
420.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 

sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7234) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Posof ilçesi Gönülaçan köyümüz 150 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 7 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Gönülaçan köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüz için GSnUaçan köyü sağlık ocağı için yeterli 
personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0130001 

KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

09L08.0S 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22/06/2005 tarih ve 5461 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Posof İlçesi 
Gönülaçan Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7234 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EK : Önerge Cevabı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Merkez İlçe Gönülaç^riV 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Posof İlçesi Gönülaçan Köyümüz, 150 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 7 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Gönülaçan Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1 - Posof İlçesi Gönülaçan Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Gönülaçan Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Posof İlçesine bağlı Gönülaçan Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 
Hizmet yönünden 9 km. mesafedeki Binbaşı Eminbey Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı 
Tespit Fişi kayıtlarına göre nüfusu 162 olan Gönülaçan Köyüne sağlık hizmetleri gezici 
ekipler vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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421.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki usulsüz
lük iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7235) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sn.Nimet Çubukçu tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasmı Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ;(a) 7/4339 esas sayılı yazılı soru önergem. 
(b) Devlet Bakam Sn.Güldal Akşit imzalı 27.12.2004 tarih-2287 sayılı 

cevap. 

İlgi (a) önergeyle; Konya İl Sosyal Hizmetler MüdUrlüğü'ndeki usulsüz yakıt 
alımına ilişkin iddialar, Çocuk Yuvasındaki öğrencilerin giydirilmediği ve memurlar arasında 
ayrım yapıldığı yolundaki iddia ve bulgular dile getirilmiş, Bakanlık göreve davet edilmiş; Bakanlık 
ise, ilgi (b) cevap ile ; bu iddialarla ilgili olarak 2 Baş Müfettişin 24.12.2004 tarihinde 
görevlendirildiğini ifade ederek, gerekli incelemenin başlatıldığım cevaben bildirmiştir. 

Aradan 6 ay geçmiş olmasına rağmen, bu incelemenin sonuçları tarafımıza halen 
ulaşmamıştır. 

Daha da önemlisi; Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'yle ilgili olarak yeni ve 
ciddi iddialar ve bulgular tarafımıza haricen ulaşmıştır. Keyfi ve partizanca uygulamaların ileri 
boyutlara ulaştığı yolunda bilgi ve bulgular söz konusudur. 

Bu gelişmeler karşısında, aşağıdaki hususların açıklık kazanmasını bir defa 
daha talep etmek gereği doğmuştur; 

1-llgi (a) önergeye konu olan inceleme ve soruşturmanın sonucu nedir? 

Aradan 6 ay geçmesine rağmen gelişmeler hakkında tarafımıza neden bilgi 
verilmemiştir? 

2- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve lise mezunu olduğu 
ifade edilen Hasan Turgut, hangi yasal ve takdiri gerekçeyle İl, Müdür Yardımcılığı görevine 
atanmıştır? 

Bu göreve atanacak kişinin, asgari 2 yıllık Yüksek okul mezunu olması, 10 yıllık 
memur olması gerektiği neden göz önüne alınmamıştır? Adı geçen kişi, hangi sıfat ve statüyle 
görev yapmaktadır? 

3-Ayniyat Saymam olarak görev yaptığı ifade edilen Mustafa Kırbıyık'ın, İl Müdür 
Yardımcılığı için Valilik onayı alındığı ve göreve başlatılmadığı yolundaki bilgiler doğru 
mudur? Bu işlemin yasal dayanağı nedir? 
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4- Sanayide bulunan Çocuk ve Gençlik Merkezi için; Belediye tarafından "yıkım 
tehlikesi" bulunduğu yolunda rapor verilmiş olmasına rağmen, oraya ayniyat saymanı, memur ve 
öğretmen atandığı doğru mudur? 

Gençlik Merkezinde hiç çocuk ve genç olmamasına rağmen, Ali Rıza Tuzlukaya 
isminde öğretmenin atandığı yolundaki bilgiler doğru mudur? Hangi ihtiyaç ve takdir ile bu 
görevlendirme yapılmıştır? 

5-Hemşire Filiz Çavuş'un 15 gün içinde sırasıyla; özürlüler ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Gençlik Merkezi, Huzurevi, tekrar Gençlik Merkezi ve son olarak da yine Huzurevi'ne 
gönderildiği yolundaki bilgiler doğru mudur? Hizmet gereğiyle ve verimliliğiyle ilgisi olmayan 
böylesine keyfi uygulamalar hangi gerekçeyle yapılmıştır? 

6- Huzurevi Koruma Derneğinin olağanüstü kongreye götürüldüğü, Genel Kurul'a 
müdahale edildiği, Dernek Başkanı ve Huzurevi Müdürü Dr.Muharrem Ue Müdür Yardımcısı 
Vildan Uygun'un başka yere memur olarak tayinlerinin çıkartıldığı yolundaki bilgiler doğru 
mudur? Huzurevi Koruma Derneğinin kasasmda ne kadar para vardır? Huzurevi Demeği'nin yılda 
ortalama 300 milyar TL'nin üzerinde bağış gelirinin bulunduğu doğru mudur? 

7-Sn.Mustafa Gürbüz'ün İl Müdürü olmasından sonra, Sosyal Hizmetlerin tüm 
kurumlarında yer alan 161 personelden bugüne kadar 136 personelin görev yerlerinin 
değiştirildiği doğru mudur? îl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel sayısı nedir? Mustafa 
Gürbüz'ün müdür olmasından sonra kaç kişinin görev yerleri değiştirilmiştir? 

8-Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünden gelen müfettişlerin, Özürlüler 
ve Rehabilitasyon Merkezinde doktor ve hemşire ihtiyacı olmadığım rapor ettikleri 
halde, İl Müdürünün yakın arkadaşı olan Dr.Bülent'in buraya atandığı, daha 
sonra ise sözleşmeli personel statüsünden yararlandırmak için 2 doktoru olan ve 
müdürü de doktor olan huzurevine Dr.Bülent'in atandığı; buna mukabil 2 yıldır 
doktor bekleyen ve 230 çocuğun bulunduğu Çocuk Yuvasıyla, 120 kişinin bulunduğu 
Kız Yetiştirme Yurduna doktor atamasının yapılmadığı ve bu 2.kurumun halen 
doktorsuz olduğu yolundaki bilgiler doğru mudur? Bu bilgiler doğru ise, böylesine 
keyfi uygulamalar yapan bu amirler hakkında bugüne kadar neden yasal işlemler 
yapılmamıştır? 

9-îl Müdürlüğünün Ereğli'de temsilciliği olmasına rağmen, buraya ödenek 
ayrılmadığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Çocuk Yuvasmda aylardan bu yana öğretmen sıkıntısı olduğu, Kız Yetiştirme 
Yurdunda görev yapan Yurdanur, Serpil ve Nafiz isimli öğretmenlerin Valilik onayıyla buraya 
atandıkları, ancak Çocuk Yuvasmda görev yapmadıktan yolundaki iddialar doğru mudur? Çocuk 
Yuvasında öğretmen durumu nedir? îl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ve bağlı birimlerinin 
makam telefonlarının ödemelerinin, Huzurevi Derneği vasıtasıyla ödettirildiği yolundaki bilgiler 
doğru mudur? Bu konuda herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00./^ /S7./.£/2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7235-12446/35916 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'a ait 7/7235 esas nolu Yazılı Soru, 
önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. s. \ 1 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ ^ \ V \ 

Nimet ÇUbUK£U 
Devlet Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
7/7235 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

İLGİ : a) 7/4339 esas sayılı yazılı soru önergem. 
b) Devlet Bakanı Sn.Güldal AKŞİT imzalı 27.12.2004 tarih ve 2287 sayılı 

cevap. 

İlgi (a) önergeyle; Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki usulsüz 
yakıt alımına ilişkin iddialar, Çocuk Yuvasındaki öğrencilerin giydlriimediği ve 
memurlar arasında ayrım yapıldığı yolundaki iddia ve bulgular dile getirilmiş, 
Bakanlık görev3 davet edilmiş; Bakanlık ise, ilgi (b) cevap ile; bu iddialarla ilgili 
olarak 2 Başmüfettişin 24.12.2004 tarihinde görevlendirildiğini ifade ederek, 
gerekli incelemenin başlatıldığını cevaben bildirmiştir. 

Aradan 6 ay geçmiş olmasına rağmen, bu incelemenin sonuçları 
tarafımıza halen ulaşmamıştır. 

Daha da önemlisi; Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'yle ilgili olarak 
yeni ve ciddi iddialar ve bulgular tarafımıza haricen ulaşmıştır. Keyfi ve 
partizanca uygulamaların ileri boyutlara ulaştığı yolunda bilgi ve bulgular söz 
konusudur. 

Bu gelişmeler karşısında, aşağıdaki hususların açıklık kazanmasını bir 
defa daha talep etmek gereği doğmuştur; 

SORU1: 

İlgi (a) önergeye konu olan inceleme ve soruşturmanın sonucu nedir? 
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Aradan 6 ay geçmesine rağmen gelişmeler hakkında tarafımıza neden 
bilgi verilmemiştir? 

CEVAP 1 : 

Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürü ve bir kısım personel hakkında akaryakıt 
alımlarında yapılan usulsüzlük nedeniyle Kurumumuz Başmüfettişleri tarafından 
yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 24.03.2005 tarihli ön inceleme raporuna 
istinaden Konya Valiliğinin "Soruşturma İzni Verilmesine" dair 04.04.2005 gün ve 33 
sayılı kararına karşı yapılan itirazın, Bölge İdare Mahkemesinin 17.05.2005 tarihli 
Kararıyla reddedilmesi üzerine; yargılama yapılması için dosya Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikal ettirilerek yargı süreci başlatılmıştır. Diğer yandan aynı konu 
ve diğer bazı uygulamaların da el alındığı disiplin soruşturması da sonuçlanmış olup, 
raporun Temmuz ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

SORU 2: 

Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünde Memur olarak çalışan ve lise mezunu 
olduğu ifade edilen Hasan Turgut, hangi yasal ve takdiri gerekçeyle İl Müdür 
Yardımcılığı görevine atanmıştır? 

CEVAP 2: 

Hasan Turgut, 16 yıllık devlet memuru olup, hizmetinin 8 yılını da şef olarak 
sürdürmüştür. Adıgeçen; SHÇEK Görevde yükselme yönetmeliğinin 28. maddesine 
göre Görevde Yükselme eğitimine katılabilme imkanına haiz olması, 2004 yılı 
itibariyle yürürlüğe giren yönerge gereği kuruluşlarımızın yaptığı iş ve işlemlerin il 
Müdürlüğümüzde toplanması nedeniyle il Müdürlüğümüzde bir il Müdür Yardımcısı 
bulunduğundan Hasan Turgut, ihtiyaca binaen Satın alma ve Tahakkuk Servisinden 
sorumlu İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bu atama sonucu kişiye maddi 
yönden hiçbir avantaj sağlanmadığı gibi sorumluluğu artmıştır. Vekalet 
görevlendirilmelerinde kişilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan, kamu yararı 
düşünülerek vekaleten İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 

SORU 3: 

Ayniyat Saymanı olarak görev yaptığı ifade edilen Mustafa Kırbıyık'ın, İl 
Müdür Yardımcılığı için Valilik Onayı alındığı ve göreve başlatılmadığı 
yolundaki bilgiler doğru mudur? Bu işlemin ynsal dayanağı nedir? 

CEVAP 3: 

Mustafa KIRBIYIK 21 Yıllık Devlet Memuru olup, 2 yıllık yüksekokul 
mezunudur, il Müdür Yardımcılığı için kendisine kesinlikle Valilik oluru alınmamıştır. 

SORU 4: 

Sanayide bulunan Çocuk ve Gençlik Merkezi için; Belediye tarafından 
"yıkım tehlikesi" bulunduğu yolunda rapor verilmiş olmasına rağmen, oraya 
ayniyat saymanı, memur ve öğretmen atandığı doğru mudur? 

Gençlik Merkezinde hiç çocuk ve genç olmamasına rağmen, Ali Rıza 
Tuzlukaya isminde öğretmenin atandığı yolundaki bilgiler doğru mudur, Hangi 
İhtiyaç ve takdir ile bu görevlendirme yapılmıştır? 

CEVAP 4: 

Genel Müdürlüğümüzün 03.05.2004 tarih ve 80 sayılı onayı ile Çocuk ve 
Gençlik Merkezimiz, Selçuklu Belediyesine ait binaya taşınmıştır. Ancak, binada 
meydana gelen çökmeler nedeni ile Selçuklu Belediyesinin 18.08.2004 tarihli 
raporuna istinaden kuruluşta bu hizmetlerin verilemeyeceği anlaşıldığından, binanın 
tamirat ve tadilatının yapılması için bu kez boşaltılması istenmiştir. 07.09.2004 
tarihinde durum, Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş olup, 22.10.2004 tarihli Genel 
Müdürlüğümüz yazıları doğrultusunda 19.11.2004 tarihinde kuruluşun buradaki 
faaliyetlerine son verilmiştir. 
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Valilik onayı ile kuruluşa görevlendirilen öğretmen ve ayniyat saymanının 
görevlendirmeleri 28.07.2004 tarihidir. Kuruluşta personele ihtiyaç olduğundan ve 
kuruluşun isteği doğrultusunda bu görevlendirmeler yapılmıştır. Görevlendirmeler 
yapıldığında, kuruluşun oturulamaz raporu kesinlikle yoktur. Oturulamaz raporunun 
görevlendirmeler yapıldıktan sonra verildiği yukarıda ifade edilmiştir. 

Ali Rıza TUZLUKAYA'nın, Çocuk ve Gençlik Merkezine görevlendirilmesi 
doğrudur. Bu görevlendirme Kuruluş Müdürlüğünün öğretmen ihtiyacına istinaden 
yapılmıştır. 

SORU 5: 

Hemşire Filiz ÇAVUŞ'un 15 gün içinde sırasıyla; Özürlüler ve 
Rehabilitasyon Merkezi, Gençlik Merkezi, Huzurevi, tekrar Gençlik Merkezi ve 
son olarak da yine Huzurevi'ne gönderildiği yolundaki bilgiler doğru mudur? 
Hizmet gereğiyle ve verimliliğiyle ilgisi olmayan böylesine keyfi uygulamalar 
hangi gerekçeyle yapılmıştır? 

CEVAP 5: 

Kurumumuz Başmüfettişlerinin hazırladığı raporda, Hemşirelerin gündüzlü 
kurumlarda sürekli görevlendirilmelerinin uygun olmayacağı belirtilmiş, yatılı ve daha 
verimli bir yerde değerlendirilmeleri istenmiştir. Söz konusu teftiş raporu gereği, adı 
geçen Hemşire Filiz ÇAVUŞ 18.11.2003 tarih ve 3658 sayılı Valilik Oluru ile 
Huzurevinde Hemşire olarak görevlendirilmiştir. 

Çocuk ve Gençlik Merkezi, Selçuklu Belediyesinin verdiği binaya 
taşındığından ve Genel Müdürlüğümüzün yazılı talimatları doğrultusunda, kurum 
bünyesinde en fazla beş kişilik yatılı bir birim oluşturulacağından ve bu birimde 
madde bağımlısı ve uyum sorunu olan çocukların kalacak olması nedeniyle sağlık 
personeline ihtiyaç olmuştur. 

Bu nede sorunlu çocuklarla yakınen ilgüenilmesi gerektiğinden ve ilgilinin 
yazılı isteğinin do lunması dikkate alınarak bu kez 14.05.2004 Valilik oluru ile 
Çocuk ve Gençlik Merkezine verilmiştir. Daha sonra da Dr. İsmail Işık Huzurevine 
görevlendirilmiştir. Soru önergesinde ifade edildiği şekilde, 15 gün içinde kurumlar 
arasında yer değişikliği yapıldığı sözkonusu değildir. Bu değişiklik 8 ay içerisinde, 
kurumların ihtiyacı doğrultusunda yapılmıştır. 

SORU 6: 

Huzurevi Koruma Derneğinin olağanüstü kongreye götürüldüğü, Genel 
Kurul'a müdahale edildiği, Dernek Başkanı ve huzurevi Müdürü Dr. Muharrem 
ile Müdür Yardımcısı Vildan UYGUN'un başka yere memur olarak tayinlerinin 
çıkartıldığı yolundaki bilgiler doğru mudur? Huzurevi Koruma Derneğinin 
kasasında ne kadar para var mıdır? Huzurevi Derneği'nin yılda ortalama 300 
Milyar TL'nin üzerinde bağış gelirinin bulunduğu doğru mudur? 

CEVAP 6: 

Huzurevi Koruma Demeği, kendi içerisinde olağanüstü kongresini yapmıştır. 
Kongreye herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Kuruluş Müdürü M. Metin 
ŞENER ile Müdür Yardımcısı Vildan UYGUN'un, başka bir yere memur veya amir 
olarak herhangi bir görevlendirmeleri söz konusu değildir. Şu anda iki personelimizde 
Müdür ve Müdür yardımcısı olarak aynı kuruluşta görevlerine devam etmektedirler. 
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Koruma Derneğinin kasasında 21.756.54 YTL parası yardır. Derneğin yıllık 
gelirinin 300 Milyar TL olduğu söz konusu değildir. Yıllık geliri 40-45 Milyar TL 
arasında değişmektedir. 

SORU 7: 

Sn. Mustafa GÜRBÜZ'ün il Müdürü olmasından sonra, Sosyal Hizmetlerin 
tüm kurumlarında yer alan 161 personelden bugüne kadar 136 personelin görev 
yerlerinin değiştirildiği doğru mudur? İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 
personel sayısı nedir? Mustafa GÜRBÜZ'ün Müdür olmasından sonra kaç 
kişinin görev yerleri değiştirilmiştir? 

CEVAP 7: 

Mustafa GÜRBÜZ'ün İl Müdürü olarak atanmasından sonra, mevcut çalışan 
161 personelden 136 personelin görev yerlerinin değiştiği söz konusu değildir. Görev 
yeri değişen personel sayısı 45 olup, bunlardan 9 kişi Satınalma-Tahakkuk ve 
Ayniyjt İşlemlerinin İl Müdürlüğünde birleştirilmesinden dolayı, 24 kişi kendi istek ve 
arzusu ile, 12 kişi ise, ihtiyaç ve idarenin tasarrufu ile görev yerleri değiştirilmiştir. Şu 
anda İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel sayısı 28'dir. 

SORU 8: 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünden gelon müfettişlerin, özürlüler ve 
Rehabilitasyon Merkezinde doktor ve hemşire ihtiyacı olmadığını rapor ettikleri 
halde, İl Müdürünün yakın arkadaşı olan Dr.Bülent'in buraya atandığı, daha 
sonra ise sözleşmeli personel statüsünden yararlandırmak için 2 doktoru olan 
ve müdürü de doktor olan huzurevine Dr.Bülent'in atandığı; buna mukabil 2 
yıldır doktor bekleyen ve 230 çocuğun bulunduğu Çocuk Yuvasıyla, 120 kişinin 
bulunduğu Kız Yetiştirme Yurduna doktor atamasının yapılmadığı ve bu 2 
kurumun halen doktorsuz olduğu yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Bu bilgiler doğru ise, böylesine keyfi uygulamalar yapan bu amirler 
hakkında bu güne kadar neden yasal işlemler yapılmamıştır? 

CEVAP 8: 

Genel Müdürlük Başmüfettişlerinin raporunda, gündüzlü kuruluşlarımızda 
doktor değil sadece hemşirelerin yarım gün görevlendirilmelerinin uygun olacağı 
belirtilmiştir. Dr.Bülent IŞIK Kurumumuza geçmeden önce (Kadrosu Sağlık 
Bakanlığın'da iken) Valilik Makam oluru ile Dr. İsmail IŞIK Huzurevinde doktor olarak 
görev yapmıştır. Kişi kurum değiştirerek, Huzurevi Müdürlüğü emrine atanma 
talebinde bulunmuş, İl Müdürlüğümüzde Huzurevine atanmasının uygun olduğunu 
Genel Müdürlüğümüze bildirmiştir. Genel Müdürlüğümüzde, münhal kadro 
Rehabilitasyon Merkezinde olduğundan, kişinin atamasını Rehabilitasyon ve Aile 
Danışma Merkezine yapmıştır. 

Dr.Bülent IŞIK, Rehabilitasyon Merkezinde 5 gün görev yaptıktan sonra tekrar 
Huzurevine görevlendirilmiştir. Her iki kuruluşumuzda sözleşmeli personel çalıştırma 
statüsünde olduğundan, kişiyi kayırma gibi bir şey söz konusu değildir. İhtiyaca 
binaen, ilgili Huzurevinde görevine devam etmektedir. 

SORU 9: 

Konya il Müdürlüğünün Ereğli'de temsilciliği olmasına rağmen buraya 
ödenek ayrılmadığı yollundaki bilgiler doğru mudur"? 

Çocuk Yuvasında aylardan bu yana öğretmen sı :ıntısı olduğu, Kız 
Yetiştirme Yurdunda görev yapan Yurdanur, Serpil ve Nafiz isimli 
öğretmenlerin Valilik onayıyla buraya atandıkları, ancak Çocuk Yuvasında 
görev yapmadıkları yolundaki iddialar doğru mudur? Çocuk Yuvasında 
öğretmen durumu nedir? İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ve bağlı 
birimlerinin makam telefonlarının ödemelerinin, Huzurevi Derneği vasıtasıyla 
ödettirildiği yolundaki bilgiler doğru mudur? Bu konuda herhangi bir inceleme 
yapılmış mıdır? 

- 1572 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

CEVAP 9: 

Konya ili Ereğli ilçesinde kuruluşumuz bulunmadığından ödenek talep 
edilmemiştir. Yatırım programında bulunan Konya- Ereğli Huzurevi inşaatı ise devam 
etmektedir. Bu inşaat için 2005 yılı bütçesinden 500.000.-YTL ödenek ayrılmıştır. 

Çocuk Yuvasında çalıştırılmak üzere; Kız Yetiştirme Yurdunda görevli 
öğretmenlerden Yurdanur NARAS ve Nafiz SOĞUCAKL için onay alınmış, Serpil 
ARMAĞAN için ise; onay alınmamıştır. O tarihlerde, yuvada öğretmene ihtiyaç 
olduğundan söz konusu onaylar alınmış, akabinde Çocuk Yuvasına 2 öğretmen 
(Ahmet ZEREN ve Remiz TAŞDELEN) ataması yapıldığından ve ihtiyaç ortadan 
kalktığından ilgililer hakkında alınan onaylar durdurulmuş ve daha sonra da iptal 
edilmiştir. 

Saygılarımla. 

Nimtt>ÇOBUKÇU 
Devlet Bakanı 

422.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR 'in, yurtdışı seyahatlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakam Mehmet AYDIN'in cevabı (7/7237) 

TÜRKİYE BÜYÜK~MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 2.0 .Ot. 2.005" 

Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

1- 58. ve 59. hükümetlerde, Devlet Bakanı olarak görev yaptığınız süre içinde kaç yurt 
dışı geziniz gerçekleşmiştir? 

2- Devlet Bakanı olarak bulunduğunuz her iki hükümet döneminde ziyaretleriniz hangi 
ülkelere olmuştur? Bu ziyaretleriniz hangi tarihlerde gerçekleşmiştir ve ziyaretinizin 
amacı ve konulan nedir? 

3- Yapmış olduğunuz yurt dışı ziyaretlerin masraflarının toplamı nedir? 
4- Gerçekleştirmiş olduğunuz yurt dışı ziyaretlerde, birden fazla ziyaret etmiş 

olduğunuz ülke var mıdır? Varsa kaç defa, hangi tarihler arasında ziyaret edilmiştir 
ve bu ülkeler hangileridir? 

5- Devlet Bakanı olarak, önümüzdeki günlerde planlanmış yurt dışı gezileriniz 
varmıdır? Varsa, bu gezileriniz hangi ülkelere olacaktır ? 

T .C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/©/<<f<*"/ £S /O 9-/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7237-12453/35924 sayılı yazı. 

îzmir Milletvekili Erdal KARADEMtR'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7237 esas nolu 
yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

_ „ - o r Pröf.Dr.Mehmet AYDIN EK : 3 Sayfa „. . . „ , J Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ ERDAL KARADEMİR'İN 7/7237 ESAS NOLU YAZILI SORU 
ÖNERGESİ: 

1,2 ve 4. soruların cevabı: 
S. No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

TARİH 
11.02.2003 
14.02.2003 
21.03.2003 
24.03.2003 
08.05.2003 
11.05.2003 
13.05.2003 
21.05.2003 
29.05.2003 
30.05.2003 
07.06.2003 
09.06.2003 
13.06.2003 
15.06.2003 

05.09.2003 
06.09.2003 
07.09.2003 
08.09.2003 
10.09.2003 
14.09.2003 
30.09.2003 
04.10.2003 
21.10.2003 
23.10.2003 
23.10.2003 
24.10.2003 
29.10.2003 
01.11.2003 
18.12.2003 
20.12.2003 
11.01.2004 
15.01.2004 
26.01.2004 
04.02.2004 
31.03.2004 
03.04.2004 
04.04.2004 
05.04.2004 
06.04.2004 
07.04.2004 
17.04.2004 
22.04.2004 
05.05.2004 
06.05.2004 
09.05.2004 
17.05.2004 

24.05.2004 
26.05.2004 

GİDİLEN ÜLKE 
KAZAKİSTAN 

ALMANYA 

MISIR 

A.B.D. 

ALMANYA 

BELÇİKA 

AVUSTURYA 

FRANSA 

ALMANYA 

MOĞOLİSTAN 

TACİKİSTAN 

KIRGIZİSTAN 

TACİKİSTAN 

ÎTALYA 

ÖZBEKİSTAN 

GÜRCİSTAN 

SUUDİ 
ARABİSTAN 
ALMANYA 

HOLLANDA 

FRANSA 

A.B.D. 

YUNANİSTAN 

A.B.D. 

FİNLANDİYA 

KONUSU 
Uluslararası Barış ve Uyum Konferansına Hükümetimizi 
temsilen katılım. 
Almanya-Frankfurt şehrinde Vatandaş Dernekleri 
Temsilcileriyle Toplantı. 
Müslüman Camia'nın Geleceği Konulu Toplantıya konferans 
vermek üzere katılım. 
New York'ta düzenlenen Türk Kültür Festivali ve Türk Günü 
Yürüyüşüne katılım. 
Solingen Faciasının 10. Anma Yıldönümü Törenlerine katılım. 

İlk Türk İşçilerinin Belçika'ya gidişlerinin 40. Yıldönümü 
Etkinliklerine katılım. 
Avusturya Türk İslam Birliği Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği'nin Dornbim'deki Yeni Hizmet Binası Açılış törenine 
katılım. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tanıtım ve Bilgilendirme 
Toplantısına katılım. 
Savaş ve Barış: İnançlar ve Kültürlerin Beraberliği konulu 
Konferans. 
5. Yeni veya Yeniden Yapılandırılmış Demokrasiler konulu 
konferansa Türkiye Cumhuriyetini temsilen katılım. 
Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu III. Dönem 
toplantısına katılım. 
Sayın Başbakan'a refakat 

Sayın Başbakan'a refakat 

tnançlararası Diyalog: Avrupa'da Bir Sosyal Birlik Faktörü, 
Akdeniz Bölgesinde Barış İçin Bir Araç konulu konferans. 
Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 2 nci 
Dönem toplantısına katılım. 
Acil Gıda Yardımında bulunulması ve teslimi ile ilgili 
düzenlenen törenlere katılım. 
2004 Yılı Hac Organizasyonu ve Suudi Arabistan yetkililer ile 
Hacda yaşanan sorunlar hakkında görüşmeler. 
İslam and Democratic Transition with Special Reference to the 
Turkish Experience konferans. 
Türkiye-AB ilişkileri Sempozyumuna katılım. 

Beşinci Türk - Fransız Stratejik Buluşması 

İslam Secularism and Democracy: The Turkish Experience 
konferansı. 
The Economist: Türkiye-AB ilişkileri Kültürel Boyut konulu 
toplantıya konferans vermek üzere katılım. 
• The First Turkish-American Conference on Tecnology, 

Business and Culture: Geo-political Experiences Konferansı 
• Some Remarks on Turkish Democracy: A Cultural 

Perspective Konferansı 
• Türk Günü Yürüyüşü 
• Amerika'da Yaşayan Türk Toplumları ile Görüşmeler 
Kültürel Boyut Ağırlıklı Türkiye - AB İlişkileri konulu 
Konferans. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ ERDAL KARADEMİR'İN 7/7237 ESAS NOLU YAZILI SORU 
ÖNERGESİ: 

1,2 ve 4. soruların cevabı: 
25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

28.05.2004 
01.06.2004 

02.06.2004 
04.06.2004 
04.06.2004 
06.06.2004 
08.06.2004 
10.06.2004 
15.06.2004 
16.06.2004 
17.06.2004 
18.06.2004 
18.06.2004 
19.06.2004 
19.06.2004 
22.06.2004 
23.06.2004 
26.06.2004 
01.07.2004 
02.07.2004 
19.07.2004 
21.07.2004 
06.09.2004 
08.09.2004 
08.09.2004 
12.09.2004 
16.09.2004 
18.09.2004 
05.10.2004 
07.10.2004 
19.10.2004 
23.10.2004 
26.10.2004 
31.10.2004 
07.11.2004 
10.11.2004 
17.11.2004 
19.11.2004 
19.11.2004 
21.11.2004 
01.12.2004 
03.12.2004 
06.12.2004 
08.12.2004 
12.12.2004 
15.12.2004 
22.12.2004 
23.12.2004 
05.02.2005 
10.02.2005 

KUVEYT, 
KATAR, B.A.E., 
BAHREYN, 
OMAN ve YEMEN 
İSPANYA 

ALMANYA 

AVUSTURYA 

HOLLANDA 

BELÇİKA 

DANİMARKA 

İSPANYA 

MACARİSTAN 

ALMANYA 

FRANSA 

HOLLANDA 

POLONYA 

ROMANYA 

FRANSA 

MEKSİKA 

İNGİLTERE 

İSVEÇ 

BELÇİKA 

ALMANYA 

HOLLANDA 

BELÇİKA 

PORTEKİZ 

SURİYE 

ENDONEZYA 
TAYLAND 
SİR LANKA 
MALEZYA 
MALDİVLER 

Kıbrıs ve İKÖ Genel Sekreterliği hususunda Hükümetimizi 
temsilen Resmi Görüşmelere katılım. 

Türkiye - AB İlişkileri: Kültürel Meydan Okuma konulu 
konferans. 
Almanya Türk Toplumu (ATT) Kurultayı ve bu ülkelerde 
yaşayan vatandaşlarla buluşma. 
Viyana'da düzenlenen Genişleme Sürecinde Türkiye:Başan ve 
Meydan Okuma konulu konferans. 
Sayın Başbakan'a refakat 

Sayın Başbakan'a refakat 

Turkey and EU: Dialogue betvveen Civilizations and Religions 
Konferansı. 
Türkiye AB ilişkileri konulu konferans ve resmi görüşmelerde 
bulunmak üzere İspanya'yı ziyaret 
AB Genişlemesinin ve Türkiye'nin üyeliğinin getirebileceği 
muhtemel sorunlar konulu konferans. 
Alman ve Türk Perspektifinden Din ve Modern Toplum konulu 
sempozyuma katılım. 
Sayın Başbakan'a refakat 

Resmi görüşmeler ve Uluslararası konferansa Türkiye 
Cumhuriyetini temsilen katılım. 
İslam and Europe konulu panele katılım. 

Avrupa Birliği Gene Sekreterliğince düzenlenen Avrupa'yı 
Düşünmek konulu konferans. 
Sayın Başbakan'a refakat 

Mexico City'de düzenlenen Devlet - Diaspora İlişkileri konulu 
konferansa Türkiye Cumhuriyetini temsilen katılım. 
Turkish İslamic Culture and European Union konulu konferans. 

Türkiye - AB İlişkileri konulu konferans. 

Turkey and The European Union Reasons For a historic Choice 
konulu konferans. 
Almanya Federal Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanı ile resmi 
görüşmelerde bulunmak. 
Yeni Avrupa'da Din ve Din özgürlüğü konulu konferansa 
katılım. 
Türkiye-AB ilişkileri konulu çeşitli konferanslar vermek üzere 
Belçika'yı ziyaret. 
The Mediterranean, the Middle East and Eastern Europe: The 
EU and NATO's Wider New Neighbourhood konulu konferans. 
Sayın Başbakan'a refakat 

Deprem ve tusinaminin yol açtığı zararları yerinde görmek ve 
görüşmelerde bulunmak Özere Sayın Başbakana refakat. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ ERDAL KARADEMİR'İN 7/7237 ESAS NOLU YAZILI SORU 
ÖNERGESİ: 

1,2 ve 4. soruların cevabı: 
50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

1 

22.02.2005 
24.02.2005 
03.03.2005 
05.03.2005 

09.03.2005 
18.03.2005 
07.04.2005 
08.04.2005 
15.04.2005 
17.04.2005 
23.04.2005 
25.04.2005 
27.04.2005 
01.05.2005 

15.05.2005 
17.05.2005 
26.05.2005 
27.05.2005 
28.05.2005 
29.05.2005 
07.06.2005 
10.06.2005 
23.06.2005 
26.06.2005 

29.05.2005 
30.06.2005 

FRANSA 

HOLLANDA 
ALMANYA 

AVUSTURALYA 

VATİKAN 

ALMANYA 

VATİKAN 

FAS 

TACİKİSTAN 

KAZAKİSTAN 

ALMANYA 

İSPANYA 

İTALYA 

AZARBAYCAN 

Strazburg'da yapılan 53. Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Toplantısına katılım 
-Hollanda: Türklerin Hollanda'ya Gelişinin 40. yıl 
etkinliklerine katılım. 
-Almanya: Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın düzenlediği 
etkinliklere katılım. 
Resmi görüşmelerde bulunmak ve çeşitli konferanslar vermek 
üzere Avusturalya'yı ziyaret. 
Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN ile birlikte Papa II. 
Jonh Paul'un cenaze törenine katılım. 
11 .Türk -Alman Sempozyumunda Türkiye-AB İlişkileri 
toplantısı. 
Türkiye Cumhuriyetini temsilen Papalığa yeni seçilen Papa 
XVI. Benedict'in göreve başlama törenine katılım. 
Rabat'ta düzenlenen Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüldüğü 
EUROMESCO yıllık toplantıları ile Din-Vakıflar ve 
yurtdışında Yaşayan Vatandaşlardan sorumlu Bakanlar ile 
görüşme. 
Duşanbe'de düzenlenecek "ipek Yolu Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı" açılış törenine katılım. 
Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'in seyahatine refakat 

Solingen faciasının 12. yıldönümü / Türk- Alman Kültür 
Haftası etkinliklerine katılım. 
Cordoba'da yapılan "Anti-Semitizm ve Diğer Hoşgörüsüzlük 
Çeşitleriyle Mücadele" başlıklı AGİT Konferansı. 
NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz özel Grubu 
toplantısına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek "Din ve 
Sekülarizm" konulu toplantıya konferans vermek üzere katılım. 
Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'ın seyahatine refakat 

3. sorunun cevabi : Söz konusu ziyaretler için, yurtdışında yapılacak geçici görev 
yolluklarını düzenleyen ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen miktarlarda gündelik 
tahakkuk ettirilmiştir. 

5. Sorunun cevabi : Önümüzdeki günlerde yurt dışma her hangi bir seyahat programım 
bulunmamaktadır. 
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423.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyat
ro oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/7238) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M lçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Sn. Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

20.06.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

BİTLİS İlimizin GÜROYMAK ilçesinde, sahnelenmek istenen AZİZ 
NESİN'in "sizin memlekette eşek yok mu?" oyununun ;kaymakam 
tarafından "sakıncalı bulunarak engellendiğine ilişkin haberler kamuoyuna 
yansımıştır. 
Bu çerçevede : 

l)Ülkemizde kültürü geliştirmekle görevli Bakanlığınız bu olayla ilgili 
olacak bir soruşturma başlatmış mıdır? 
2)Yapılmış bir soruşturma varsa,sonuçlarını kamuoyuna açıklayacak 
mısınız? 
3)Sansürcü bir denetlemenin Bakanlığınızca onaylanması mümkün 
olmadığına göre yasaklanan oyunun adı geçen ilçede sahneye konulmasına 
katkıda bulunacak mısınız? 
4)Belirli konuIardaki"özgürlükçü"olmak iddiasını öne süren AKP 
iktidarının «sanat alanındaki "tutucu ^ tavrı ,bir hükümet tercihi midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610ARGE-090 ^6225' ^ 1 ? I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Kan.Kar.Dai.Başk.'nm 04/07//2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/35926 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGLU'nun 7/7238-12455 Esas No'lu 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
Cevap ı 

L 

M 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 
7/7238/12455 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

BİTLİS İlimizin GÜROYMAK ilçesinde, sahnelenmek istenen AZİZ NESİN'in 
"Sizin memlekette eşek yok mu? oyununun; kaymakam tarafından sakıncalı bulunarak 
engellendiğine" ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştır. 

Bu çerçevede: 

SORU 1: Ülkemizde kültürü geliştirmekte görevli Bakanlığınız bu olayla ilgili olacak 
bir soruşturma başlatmış mıdır? 

SORU 2: Yapılmış bir soruşturma varsa, sonuçlarını kamuoyuna açıklayacak mısınız? 

SORU 3: Sansürcü bir denetlemenin Bakanlığınızca onaylanması mümkün 
olmadığına göre yasaklanan oyunun adı geçen ilçede sahneye konulmasına katkıda bulunacak 
mısınız? 

SORU 4: Belirli konulardaki "özgürlükçü" olmak iddiasını öne süren AKP iktidarının, 
sanat alanındaki "tutucu" tavrı, bir hükümet tercihi midir? 

CEVAP 1-2-3-4: "Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliği" kapsamında 
Bakanlığım, ulusal kültür ve çağdaş anlayışa uygun etkinlikleriyle kültür ve sanatımıza 
hizmette bulunan ve gelişmekte olan özel tiyatroların projelerine destek vererek tiyatro 
sanatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlamak, yerli oyun yazarlarını teşvik etmek, oynanan 
oyunların kalitesini yükseltmek ve bu yolla da Türk tiyatrosunun gelişmesini ye tanıtılmasını 
desteklemek amacıyla özel tiyatrolara maddi ve manevi destek vermektedir. 

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sahnelenmek istendiği belirtilen tiyatro oyununun özel 
veya amatör bir tiyatro topluluğu tarafından sahnelenmek istendiği düşünülmektedir. Yetki 
alanı dışındaki bu olayda Bakanlığımın herhangi bir müdahalesi olmamıştır. 

424.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, dış ticaret müşavirliklerine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7240) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı KürşatTÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KAN DOĞAN • 
DYP Denizli Milletvekili 

Acil Eylem Planında Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dış temsilciliklerinin 
gözden geçirilecek gereksiz olanlarının kapatılması ve personel fazlalıklarının 
giderilmesi 6 ayda bitirilmesi gereken faaliyetler arasında yer almış; ancak 2.5 yıllık 
bir zamana rağmen 6 ayda bitirilmesi öngörülen bu faaliyet henüz tamamlanmamıştır. 

Bu çerçevede; 

1- Yurt dışında halen kaç ülkede dış ticaret müşavirliği bulunmaktadır ? 
2- Bunlardan kaç tanesi Türk Büyükelçiliğinde kaç tanesi Büyükelçilik dışında 

bağımsız hizmet binasında hizmet vermektedir ? 
3- 58. ve 59. Hükümet zamanında yeni dış ticaret müşavirliği açılmış mıdır? 
4- Mevcut dış ticaret müşavirlikleri için yeni hizmet binası ve lojman 

kiralaması yoluna gidilmiş midir ? Bunlar hangi ülkelerde yapılmıştır? 
5- Yurt dışında bulunan dış ticaret müşavirlikleri için personel harcamaları 

kira vs dahil yapılan yıllık harcama tutarı 2002 yılı itibarı ile ne idi? 2003-
2004 yılı itibari ile ne olmuştur? 

6- Dış ticaret müşavirlikleri kapsamında 2.5 yılda tasarruf sayılabilecek ne 
gibi faaliyetlerde bulunulmuştur ? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.I.DTM.0.12.07.00/ 25.07-05 

Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYİ'JK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/07/2005 tarihli ve 35936 sayılı yazıları. 

Denizli Milletvekili Ümmei KANDOĞAN tarafından tevcih edilen. 27/06/2005 tarihli 
ve 7/7240 esas no*lu yazılı soru önergesinde zikredilen hususlarla ilgili olarak Bakanlığıma 
bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığına ait bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

KürşadTÜZMEN 
Devlet Bakanı 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından yöneltilen 27/06/2005 
tarihli ve 7/7240 esas no'lu yazılı soru önergesine cevap 

1- Dış Ticaret Müsteşarlığının 59 ülkede. 3 Türkiye Daimi Temsilciliği. 56 Ticaret 
Müşavirliği. 10 Ticaret Ataşeliği olmak üzere toplam 69 yurtdışı temsilciliği 
bulunmaktadır. 

2- Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatında yer alan Müşavirliklerden 53"ü 
Temsilcilik. Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hizmet binalarında, I6'sı ise 
Büyükelçilik dışındaki kiralık binalarda hizmet vermektedir. 

3- 58. ve 59. Hükümetler döneminde Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatında 
7 Ticaret Müşavirliği ve 2 Ticaret Ataşeliği açılmıştır. 

4- Mevcut Ticaret Müşavirliklerinden Kahire Ticaret Müşavirliği için Büyükelçilik 
hizmet binasında tahsis edilen mekanın yetersiz ve temsil kabiliyetine haiz olmaması 
nedeniyle, 2005 yılında yıllık 24.000 ABD Doları bedelle yeni bir hizmet binası 
kiralanmıştır. Ayrıca. 2004/7073 ve 2004/7338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla. 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatına ilişkin 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı eki 12 sayılı cetvelde değişiklikler yapılarak yeni kurulan merkezlerden Addis 
Ababa ve Bişkek Ticaret Müşavirliklerine, Büyükelçilik hizmet binalarında yer tahsis 
edilemediği için söz konusu 2 merkez için 2004 yılında yeni hizmet binası 
kiralanmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatında lojman bulunmamakta. 
burada görevli personel için de lojman kiralaması yapılmamaktadır. 

5- Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatının personel giderleri, geçici ve sürekli 
görev yollukları ile idari gider harcamaları; 

- 2002 Mali Yılında 10.933.985 YTL. iken, 
- 2003 Mali Yılında 10.946.521 YTL., 
- 2004 Mali Yılında 11.650.333 YTL. olmuştur. 

6- Dış Ticaret Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında olduğu gibi Yurtdışı 
Teşkilatında da Başbakanlıkça yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgelerine azami 
riayet edilerek mevcut hizmetler sürdürülmektedir. İletişim giderlerinde % 25'lere 
varan tasarruflar sağlanmış. Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk binalarında Ticaret 
Müşavirliklerine uygun yer tahsis edilmesi üzerine kira ödenen binalar da tahliye 
edilerek önemli oranlarda tasarruf gerçekleştirilmiştir. 
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425.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, gıda üretimi ve denetimine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7241) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

^ •> Uu \ 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Basında çıkan bazı haberlerde Türkiye'de 27 bin gıda sanayii işletmesinin 
yaklaşık 10 bini denetlenemediği 27 bin gıda sanayinin sadece 17 bini Tarım 
Bakanlığı'nın üretim izniyle çalıştığı yer almıştır. Bu işletmelerin gıda sicili 
bulunmadığı için denetlenememekte, gıda kodeksine uygun olmayan üretimler 
yapılmakta , bu işletmelerde üretilen ürünler halk sağlığını riske sokmakta,.$jy,rıca bu 
işletmeler kayıt dışı işletmeler olduklarından vergi ödememekte hem de haksız 
rekabete neden olmaktadırlar. 

1- Üretim izni olmadan çalışan gıda işletmelerinin faaliyetten men edilmesi ya 
da üretim izni almaları konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

2- AB üyeliği konusunda önemli yeri olan gıdaların üretiminde ve denetiminde 
uyum açısından bu işletmelerin tamamının kayıt altına alınması 
konusunda bakanlığınızın hedefleri nelerdir? 

3- AB ülkelerinde üretim izni olmadan gıda üretimi yapan işletmeler var mıdır? 
Varsa bu oran nedir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.AKP.0.07-2U/ 4-> °* 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 20 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7241-12464/35937 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/7241 esas 
no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nime^UBUKÇU 
Devlet Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ümmet KAN DOĞ AN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/7241 

Basında çıkan bazı haberlerde Türkiye'de 27 bin gıda sanayi işletmesinin yaklaşık 10 bininin 
denetlenmediği, 27 bin gıda sanayinin sadece 17 bininin Tarım Bakanlığı'mn üretim izniyle 
çalıştığı yer almıştır. Bu işletmelerin gıda sicili bulunmadığı için denetlenmemekte, gıda 
kodeksine uygun olmayan üretimler yapılmakta, bu işletmelerde üretilen ürünler halk sağlığını 
riske sokmakta, ayrıca bu işletmeler kayıt dışı işletmeler olduklarından vergi ödememekte hem 
de haksız rekabete neden olmaktadırlar. 

SORU 1) Üretim izni olmadan çalışan gıda işletmelerinin faaliyetten men edilmesi yada 
üretim izni almaları konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 1) S179 sayılı Gıda Kanununun üretim izni, gıda sicili ve tescil işlemleri ile ilgili 4. 
maddesi uyarınca; gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş 
yerleri Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara 
uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarası almak zorundadır. Söz konusu Kanunun bu 
maddesine istinaden 27/08/2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gıda 
Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten tş Yerlerinin Çalışma İzni 
ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı hakkında Yönetmelik" 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu güne kadar 18.184 adet işyeri Bakanlığımızdan gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarası 
almıştır. Gıda işletmelerinin sayısı açılan yeni işletmeler, kapatılan ya da devredilen işletmeler 
nedeniyle değişim gösterdiğinden Bakanlığımızın bu alandaki görevi de süreklilik arz 
etmektedir. İzin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya bu ürünleri mübadele 
konusu yapan gerçek veya tüzel kişiler, Kanunun 29. maddesinin (a) bendi hükmüne göre 
üretimden men edilerek, üretilen ürünlere el konulmaktadır. Bu işletmelerin üretim 
yapmalarına ancak tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra izin verilmektedir. 

Gıda güvenliği kontrolleri işletmelere verilen tescil ve izinlerle sınırlı olmayıp gıda 
işletmecileri ürettikleri ürünlerin gıda güvenliği şartlarını taşımasından bizzat sorumlu 
bulunmaktadırlar. Gıda işletmecileri Türk Gıda Kodeksine uyumlu olmayan gıda maddesi 
imal edemez, mübadele konusu yapamaz ve muameleye tabi tutamazlar. Kanuna uymayanlar 
hakkında uygulanacak cezai işlemler ise Kanunun 29. maddesinde belirtilmektedir. Gıda 
kontrolleri ile ilgili düzenlemeler 30 Mart 2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü 
ve Denetimi ile İş Yeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik" ile sağlanmaktadır. 

SORU 2) AB üyeliği konusunda önemli yeri olan gıdaların üretiminde ve denetiminde uyum 
açısından bu işletmelerin tamamının kayıt altına alınması konusunda Bakanlığınızın hedefleri 
nelerdir? 

SORU 3) AB ülkelerinde üretim izni olmadan gıda üretimi yapan işletmeler var mıdır? Varsa 
bu oran nedir? 

CEVAP 2-3) Yürürlükteki mevzuat gereğince gıda maddesi ve gıda ile temas eden paûidpyer 
malzemeleri üreten işyerlerinin dışında, daha önce Sağlık Bakanlığının kon&erve -
denetiminde olan gıda maddesi satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin de kontrol ve 
denetimleri Bakanlığımıza verilmiş olduğundan bu gibi işyerleri de Bakanlığımızca kayıt 
altına alınmaktadır. AB'ne üye ülkelerde özellikle hayvansal kökenli gıda maddeleri üreten 
tesisler kayıt altına alınmaktadır. 
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426.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7244, 7/7245) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamianamama sebepleri nelerdir? 
22.06.2005 

.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ /6<?0 
Konu : Bursa Milletvekili O Q TP̂ MUZ 2005 

Kemal DEMÎREL'in * * 
Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri Il'inde 2003-
2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen yatırunlar ve aynlan ödenek miktarlan hakkmda, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7244 ve 7/7245 Esas sayılı yazılı soru önergelerine 
ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 
- Yatırım Listesi 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 

T.B.M.M. 7/7244 VE 7/7245 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

(7/7244) 

1- Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yıllan 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

(7/7245) 

1- Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nce; 

Belediyelerin İmar Uygulamalarına konu olan ve "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar ödeneğinin Kullamm Esasları 
Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki, yol, meydan, treruvar, park, yeşil alan, çocuk bahçesi, oto 
park, açık pazar yeri, fuar ve mesire yerleri, tarihi ve turistik eserler ile anıt çevrelerinin 
düzenlenmesi, köprü, menfez, alt yapı ve Belediye hizmet tesisleri gibi yapım işleri ile bu işlerin 
yapılacağı yerlerin kamulaştmlması için Belediyesince düzenlenen, Valiliğince teklif edilen ve 
Bakanlığımızca uygun görülen projelerin gerçekleştirilmesi için katkı niteliğinde maddi yardım 
yapılmaktadır. 

Kayseri İli Belediyelerine 2003 yılı içerisinde 22 Belediyeye toplam 259.000-YTL, 2004 
•yılı. içerisinde 31 Belediyeye toplam 531.000-YTL ve 2005 yılı içerisinde (03/07/2005 tarihi 
"itibariyle) 29 Belediyeye 640.000 YTL ödenek tahsis edilerek gönderilmiştir. 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KAYSERİ İLİNDE YAPIUN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA 

PROJENİN ADI 

Kayseri Kuzey Çevre Yolu 

Kayseri-Boğazköprü-Niğde Yolu 

Ürgüp - Boğazköpru Yolu 

Kayseri - Sivas Yolu 

Kayseri • Malatya Yolu 

Pınarbaşı-Sare-Tufanbeyli Yolu 

Hacılar • Erciyes Yolu 

Kayseri - Felahiye Yolu 

Tomarza - Develi Yolu 

Himmetdede • Bogazlryan Yolu 

Boğazköprü-Himmetdede 
Avanos Ayrım Yolu 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

2001-2007 

2003-2005 

1997-2005 

2004 - 2005 

2004-2006 

2003-2006 

2002-2005 

2005-2006 

2005-2006 

2004-2005 

1997-2005 

TOPLAM 

PROJE BEDELİ 

40.332 

24.000 

27.149 

28000 

17.470 

22.000 

1.050 

5.400 

6.950 

13.600 

23.285 

209.236 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

6.350 

2.000 

2.793 

0 

0 

1.750 

125 

0 

0 

0 

4.825 

17.843 

HARCAMA 

7.616 

948 

3.616 

0 

0 

1.126 

162 

0 

0 

0 

5.260 

18.727 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

2.558 

2132 

2.500 

75 

0 

853 

504 

0 

0 

0 

2.085 

10.707 

HARCAMA 

3.848 

2538 

2.900 

1.674 

3.460 

2.992 

639 

0 

0 

0 

2327 

20.378 

200 

ÖDENEĞİ 

2.935 

193 

1495 

241 

210 

964 

482 

200 

500 

241 

193 

7.654 



AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KAYSERİ İLİNDE YAPIUN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDE 

PROJENİN ADI 

İHALE (1 köy 36 konut) 

E YY. (8 köy 123 konul) 

Afet önleyici Tedbir 

İHALE (1 köy 36 konut) 

EY Y ( 7 k ö y 147 konut) 

İHALE ( 1 köy 36 konut) 

EY.Y (10 köy 289 konut) 

BAŞLAMA 
VE BİTİŞ 
TARİHİ 

97-04 

97-04 
01-04 
03-04 

03-03 

97-05 

97-04 
01-05 
04-05 

97-05 

97-06 
01-06 
04-06 
04-06 

PROJE BEDELİ 

762 000 

1.997.000 

77.490 

1800.000 

2.812000 

1.656 000 

5.768150 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

1 

197.200 

77.490 

-

-

-

-

HARCAMASI 

-

133.000 

-

-

-

-

-

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

-

-

-

180.000 

478.800 

-

HARCAMASI 

-

-

-

-

-

-

225.150 

2005 YILI 

ÖDENEĞİ 

-

-

-

-

-

1.656.000 

1.673.000 

HARC 

-



YAPI İŞLERİ GENEL MUDORLÜĞLINCE 
KAYSERİ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT Ö 

PROJENİN ADI 

Erciyes Mel.İst.Bin.ve 
Çev.Tah.İnş. 

Çocuk Hastanesi 

Kapalı Çarşı Ona.+Rest. 

Cezaevi Genel Ona. 

Oeveli Cezaevi Gen.On. 

Develi Adalet Binası 

Tapu ve Kad.Böl.Md.On. 

Adalet Binası Ona 

Develi Met.Hiz.Bin.On. 
Met Hiz.Bin.Çatı ve 
Loj.On. 
Tomarza Met.Hiz.Bin.ve 
Loj.Ona. 

Çocuk Hastanesi 
Mil Bölge 
Dai Bşk 2.Hiz.Bin.On 

Kapalı O Evi Ona. 

Bay.lsk Md.Hiz.Bin.On. 
1 apu ve 
Kad.Böl MdJHiz.Bin.Ona. 
Meteo.lşJ.MüçrtJin.Loj. 
IhatajÖyyarı Ona 

BAŞL. 
VE 

BİT.TAR. 

2000-2004 

2001-2005 

1994-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2005 

2003-2003 

2003-2003 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2001-2006 

2001-2006 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

PROJE 
BEDEL! 

250 

9.300 

2.220 

70 

30 

5.000 

20 

16 

35 

10 

11 

7.250 

58 

206 

254 

23 

51 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

25 

1 

320 

70 

30 

500 

20 

16 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

-

HARCAMASI 

. 

110 

62 

24 

18 

13 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

-

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

. 
. 

75 

1 

. 

. 

35 

10 

11 

2 

58 

. 

. 

. 

-

HARCAMASI 

. 

. 
38 

. 

. 

. 

. 

25 

10 

10 

. 

58 

. 

. 

. 

-

2005 YI 

ÖDENEĞİ 

. 

. 

. 

. 

486 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
206 

254 

23 

51 

İA 



PROJENİN ADI 
Kadastro Projesi 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KAYSERİ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA Aİ 

PROJE 
BEDELİ 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 
184.942,00 VTL 

HARCAMASI 
l35.l9Jr50YTL 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 
269.225,00 YTL 

HARCAMASI 
182.347,00 VTL 

ÖDEN 
125.817,00 

Not: Ayrıca Ülke genelinde İlk tesis kadastrosunun bir an önce tamamlanabilmesi için Genel Bütçeden ayrılan ödenekler dış 
ilçelerinde Sayısal Kadastral Harita yapım işinin ihaleleri yapılmış olup sarf edilecek ödenekler Döner Sermaye İşletmesi Mü 



İLLER B A N K A » GENEL M O D O R L O G Û ' N C E 
KAYSERİ İÜ'NDE YAPILAN V E YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER 

PROJENİN ADI 

HARİTA SEKTÖRÜ 

OHİSARCK 

(TKUŞÇU 

OZMCİOERE 

AGIRNAS 

çlrrüK 

GÜLLÜCE 

AKKIŞLA 

MIMARSİNAN 

OEVEU 

DÜVER 

HACILAR 

KEPEZ 

KURUKOPRÜ 

PINARBAŞI 

SARIOĞLAN 

SÜKSÜN 

YAHYALI 

SİNOELHOVÜK 

KAYSERİ 

TOMARZA 

DADALOÖLU 

GÜNEŞLİ 

KULULLI 

PALAS 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

2002*2003 

2002-2003 

2002-2003 

2004-2004 

2004-2004 

2003-2004 

20CM-20DS 

2004-2005 

2004.2005 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

2005-2005 

2004-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

PROJE BEDELİ 

42 (Milyar) 

20 (Miyar) 

35 (Miyar) 

51 (Miyar) 

79 (Miyar) 

76 (Miyar) 

5» (MDyM) 

397 (Miyar) 

MS (MiyM) 

33 (Miyar) 

470 IMiyar) 

54 (Miyar) 

114 (Miyar) 

152 (Miyar| 

54 (Miyar) 

72 (Bin Y İV ) 

14» (Miyar) 

40(B* lYTl ) 

3.612 (Bin YTL) 

2003 Y1U 

Ö06HEÖI 

3 (Miyar) 

17 (Miyar) 

17 (Miyar) 

51 (Miyar) 

79 (Miyar) 

46 (Miyar) 

HARCAMASI 

3 (Miyar) 

17 (Miyar) 

17 (Miyar) 

51 (Miyar) 

79 (Miyar) 

46 (Miyar) 

2004 YILI 

OOENEÖI 

30 (Miyar) 

41 (Miyar) 

273 (Miyar) 

164 (Miyar) 

HARCAMASI 

30 (Miyar) 

41 (Miyarı 

273 (Milyar) 

164 (Milyar) 

ÖDENEĞİ 

t7 (B* ıv r i 

124 (Bin YTL 

155(Bk>YTL 

33 («n YTL 

I06|BlnYTL 

54 (BM YTL 

114 (Sal YTL 

152 (BM YTL 

54 (BM YTL 

72 («n YTL 

148 (BM YTL 

40 (BM YTL 

3 612 (BM YT 

' i t v iS l tJc tp tyn tu ı toplanıl 
UaıadaU ast kanuau lalar Ih 
O BugOna kidar harcanan t 

ammruar. 
ddanak «OlOnOnaa yar 

» la ttobal btr « O H M K aynknaklMnr. 

alan harcamalar 2001 yıantlan bagOni taaar yapaın harcamalar toplamını gaitarmaMatlf. 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

427.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7247) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/3*=> - X * » > 18 TEMMUZ 2005 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.07.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02/12567 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/7247 Esas 

No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Kayseri İli için 
2005 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 7 

[. Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

428.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/7248) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
15.06.2005 

Hacı ibrahim K / ^ R I K 
BartîîrÖUJCTvekili 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınızca Bartın İlinin tamamına ne kadar 
ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SayT': B.13.APK.0-12-00-00/.^_ 3 5 J g 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 18 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12567 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'a ait 7/7248 
Esas No'lu yazılı soru Önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarından; 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nca; Bartın İli'ne 2001 yılında, 1993 yılı yatırım 

programına alınan Bartın hastane inşaatı (110 yatak) için ayrılan 1 trilyon 950 Milyar TL 
ödeneğin tamamı, 2002 yılında ayrılan 470 Milyar TL ödeneğin ise 469 Milyar TL'si 
harcanmıştır. Hastane inşaatı 2003 yılında tamamlanmıştır. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nce; Bartın İl 
Müdürlüğüne 2001-2002-2003-2004 ve 2005 yılında yatırım ödeneği ayrılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BASESGIOĞL BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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429.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7249) 

.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01-\O&2_ ~Z\İZ- İfL-l 9^2005 

Konu : Sayın Kemal DEMIREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Kayseri İlinde 
2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin " 7/7249 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLt SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"KAYSERİ İLİNDE 2003-2004 YILLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 

YATIRIMLARA İLİŞKİN" 7/7249 ESAS SAYttl YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında Kayseri tüne ait 2003- 2004 yılı yatırım 
programlan ve gerçekleşmeleri aşağıdadır. Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin yeniden 
yapılanması ve yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu thale Kanununun uygulanmasından 
kaynaklanan aksaklıklar ile personel yetersizliğinden dolayı 2003 ve 2004 yıllarında bazı 
yatırımların gerçekleşme oram düşük olmuştur. 

FAALİYETİN TÜRÜ 

Ağaçlandırma 
Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakım 
Mera Islahı 
Yeşil Kuşak 
Fidan Üretimi 
Tohum Üretimi 
Or-Köy 
Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 

Ormancılık 
Yatırımları 
Kadastro 
Büyük Onarım 
Meteoroloji Yatırımları 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ton 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Ha. 
Km. 
Milyon 
TL. 

2003 YILI 
PROG. 

1.483.980 

700 
1.700 

-
700 
-

100 
570 

2.380.000 
0.5 

-

16.000 

4.000 

1.000 
-
-

GERÇEK. 

873.142 

773 
2.058 

-
690 

1.196 
125 
570 

2.380.000 
0.4 

-

14.289 

6.000 

2.000 
-
-

2004 YILI 
PROG. 

2.043350 

950 
1.900 
100 
500 

1.090 
200 

1.000 
300.000 

0.5 

7.673 

38.000 

16.500 

1.000 
2 

141.167 

GERÇEK. 

750.926 

-
1.102 
200 
650 

1.202 
250 

1.000 
300.000 

4.2 

-

15.441 

20.300 

4.800 
-

84.700 

Ayrıca, OR-KÖY kredileri kapsamında Kayseri îli orman köylülerine 2003 yılında 99 
milyar TL, 2004 yılında ise 172 milyar TL. ferdi kredi verilmesi programlanmış ve tamamı 
kredi olarak verilmiştir. 

430.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in. Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE 'nin cevabı (7/7250) 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı : B.18.0.APK.0.03-02-090.01-1 O MJ?> - *Z. \ % Z XU ^ 2 0 0 5 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Kayseri İlinde 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin " 7/7250 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1 - Cevabi yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"KAYSERİ İLİNDE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARINA İLİŞKİN " 7/7250 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında Kayseri İline ait 2005 yılı yatırım 
programları ve Haziran sonu itibariyle gerçekleşmeleri aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programın tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Özel Ağaçlandırma 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakım 
Mera Islahı 
Fidan Üretimi 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli Park Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Meteoroloji Yatırımları 

YTL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ton 
YTL. 
YTL. 
YTL. 
Ha. 
YTL. 

2005 YILI 
PROG. 

1.372.890 
300 

1.500 
300 
100 
810 

2.300 
570 

720.000 
2 

8.000 
34.000 
13.000 
1.000 

54.000 

GERÇEK. 
185.370 

1.650 

100.000 

25.500 
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Ayrıca, OR-KÖY kredileri kapsamında Kayseri ili orman köylülerine 2005 yılında 
450.000 YTL. ferdi kredi verilmesi programlanmış olup, yılı içerisinde tamamı kredi olarak 
verilecektir. 

Bunun dışında Kayserİ-Erkilet Havaalanına yaklaşık maliyeti 167.000 EURO olan 
otomatik meteoroloji istasyonu kurulması programlanmış olup, bu yıl içerisinde istasyon 
hizmete alınacaktır. Ayrıca, Meteor FM ulusal yayına geçme planı çerçevesinde Kayseri 
Meteor FM verici istasyonunun Temmuz sonuna kadar yayına başlaması hedeflenmektedir. 
431.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARlK'ın, Bartın İline 2001-2004yıllarında ayrılan 

ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7251) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın İlinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02-090.01- t o | ^ .. z i -+C ^ x / 7 /2005 

Konu : Sayın Hacı İbrahim KABARlK'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 04/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bartın Milletvekili Sayın Hacı İbrahim KABARlK'ın "Bartın 
İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarları ile gerçekleşmelere ilişkin " 7/7251 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 1 
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BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN HACI İBRAHİM KABARI 
BARTIN İLİNE 2001-2004 YILLARINDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARLARI İLE GERÇEKLEŞ 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANL 

1,23,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında Bartın İline ait 2001-2004 yılı yatırım programları ve ge 

FAALİYETİN TÜRÜ 

AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI 

Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Özel Ağaçlandırma 
Erozyon Kontrolü 
Tohum Üretimi 
OR-KÖY YATIRIMLARI 
DOĞA KORUMA MİLLİ PARK 
YATIRIMLARI 
ORMANCILIK YATIRIMLARI 
Kadastro 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Üst Yapı 
Sanat Yapısı 
METEOROLOJİ YATIRIMLARI 

BİRİMİ 

MilyonTL, 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ton 
MilyonTL, 

MilyonTL. 

MilyonTL, 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
MilyonTL. 

2001 YILI 
PROG. 

18.000 

41 
308 
-
-
133 
1.5 

5.000 

6.500 

325.300 
10.000 
3 
28 
30 
45 
-

GERÇEK. 

95.625 

41 
-
-
-
133 
-

1.468 

1309 

155.340 
-
-
26 
8 
29 
-

2002 YILI 
PROG. 

-
150 
394 
-
-
-
-

2.000 

524.400 
10.000 
2 
14 
25 
35 
-

GERÇEK. 

165.857 

150 
394 
-
-
-
-

3.038 

-
361.270 

-
3 
12 
12 
32 
-

P 

20 
150 
554 
-
5 
-
0.5 

4 

42 
11. 
8 
15 
43 
48 
-

2003 yılında Bartın İli Amasra İlçesinde TEFER projesi kapsamında Finansmanı Dünya Bankasınca karşılanan 
otomatik meteoroloji istasyonu kurulmuştur. 

Ayrıca, Or-Köy kredileri kapsamında Bartın İli orman köylülerine 2001 yılında ferdi krediler kapsamında 72 m 
281 milyon TL olmak üzere toplam 72 milyar 781 milyon TL.; 2002 yılında ferdi krediler kapsammda 27 milyar 592 m 
771 milyon TL olmak üzere toplam 557 milyar 363 milyon TL.; 2003 yılında ferdi krediler kapsamında 139 milyar 5 
milyar 963 milyon TL olmak üzere toplam 799 milyar 463 milyon TL.; 2004 yılında ferdi krediler kapsamında 157 milya 
milyar 766 milyon TL olmak üzere toplam 228 milyar 546 milyon TL. kredi verilmiştir. 
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432.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in. Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 

(7/7252, 7/7253) 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kâdarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

22.6.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £ \'>LA 
Konu : y ~* ' \ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 04.06.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı 
yazısı. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 18.07.2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.101-610/ 
3141-12362 sayılı yazısı. 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 26.07.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.000/1448 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7252 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
EKLER Mehmet Ali'ŞAHİN 
1- İlgi (b) yazı ve eki Devlet Bakanı ve 
2- İlgi (c) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GSM.O.065.00.0O0/ l^f^'l 

KONU : Soru Önergesi 2 ^ *07" 2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İLGt : 07/07/2005 tarih ve B.02.0.002/ 4956 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL' e ait 7/7252 
ve 7/7253 esas no'lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek cevabımız ekte suraürrıustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K IVlehmet AT ALAY 
-—_ Genel Müdür V 
1- Soru Önergesi Cevabı 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7252 
ve II7253 esas no'lu yazılı soru önergeleri cevabıdır. 

7/7252 esas no' lu önerge; 

SORU :1-Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir ? 

CEVAP : 1.2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003- 2004 yıllarında 
Kayseri iline yönelik yatırımları, ödenek miktarları ve kaynaklan aşağıda belirtilmiştir. 

Özel İdare Kaynaklı Yatırımlar; 

Kayseri îli Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerine 
binasız hale saha yapımı 320.000.000.000.- TL., Sanoğlan/Karaözü kasabasına Futbol 
Sahası yapımı 3.000.000.000. - TL Bünyan ilçesine soyunma odası, duş, Kafeterya ve 
benzeri bölümler yapımı 16.000.000.000.- TL, Pınarbaşı halı saha tamamlayıcı 
tesisleri 14.000.000.000.- TL, Sarıoğlan ilçesine hizmet binası yapımı 16. 000.000.000.-
TL . ödenekle yer almaktadır. 

7/7253 esas no' lu önerge; 

SORU : 1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak. 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır ? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir ? 

CEVAP : 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğün 2005 yılında Kayseri 
iline yönelik yatırımları, ödenek miktarları ve kaynaklar aşağıda belirtilmiştir. 

Bütçe Kaynaklı Yatırımlar; 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatırım programında, Kayseri/ Yahyalı 
Çim Yüzeyli Futbol Sahası 114.000.- YTL., Talaş Spor Salonu yatırımı 100.000.- YTL 
özel ödenekle yer almaktadır. 
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özel İdare Kaynaklı Yatırmalar; 

Kayseri ili, özvatan ilçesine Spor Salonu yapımı 250.000. YTL.-, Tomarza Futbol 
sahası çimlendirmesi 34. 520. YTL., Tomarza Halı Saha yapımı 70. 000. YTL.-, 
Yahyalı Futbol Sahası çimlendirmesi 19. 389 YTL.- ödenekle yer almaktadır. 

3-4. Kayseri / Yahyalı Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Talaş Spor salonu yapımı 
projesine, özel ödenek (Spor Toto ve Kira) gelirlerinden ödenek tahsisi bütçeye 2005 
yılı içerisinde tahmini olarak konulmuş olup, özel ödenek kayıtlarının Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğüne zamanında intikal etmesi halinde, ihalesi yapılarak yıl sonuna 
kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genci Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VC.M.0.101-61*0 / 3141 1 2 «) 6 & 

Konu : Soru Önergesi 

nı-:vı.r.T BAKANLIGI VE BAŞBAKAN YARDIMCIUGINA 

İlgi : 07.07.2005 uırilı ve B.02.0.002/4956 sayılı yazınız. 

1 8 -07- 2005 

Kayseri İl ve İlçelerinde 2003 ve 2004 yıllarında onarım-ıestorasyonları tamamlanan eski 
eserlerin ve değerlendirilen Vakıf"taşınmazların listesi yazı ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

I-KI: I . isle 

i 2003-2004 YILLARI ARASINDA KAYSERİ İLİNDE YAPILAN YATIRIMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
10 
11 

12 

Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Kayseri 

Kocasinan 
Kocasinan 
Kocasinan 
Kocasinan 
Kocasinan 
Kocasinan 
Kocasinan 
Melikgazi 
Melikgazi 
Kocasinan 
Melikgazi 

Bünyan 

Kavakyazısı 
Kavakyazısı 
Kavakyazısı 
Kavakyazısı 
Kavakyazısı 
Kalenderhane 
Mimar Sinan 
Alparslan 
Alparslan 
Mimar Sinan 
Melikgazi 

Sultan Han 

Konut 
Konut 
Konut 
Konut 
Konut 
Konut 
Konut 
Konut 
Konut 
Konut 
İş Merkezi 

Sultan Han 

Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Kat Karşılığı 
Yap-Işlet-Devret 

Restore El-Işlet-Devrel 

1 6 0 0 -
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KAYSERİ İLİ ESKİ ESER ONARIMLARI 

?f]u3 YILINDA ONARIMI TAMAMLANAN ESKİ ESERLER 

T 

2 
3 
A 
5 
6 
7 
8 
n 
10 
11 

Kayseri 
Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kaysen 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kaysen 

Bünyan 

Develi 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Talaş 

Talaş 

Karakaya Kasabası Seyit Halil Türbesi 

Fatih Camii Çeşme ve Şadırvanı 

Camiikebir (Ulu) Camii Minber Temizliği 

Hacip Kümbeti 

Hatıroğlu Camii 

Hunat Camii Çevre Düzenleme 

Hunat Camii Minberi Temizliği 

Yanıkoğlu Camii 

Zeynel Abidin Türbesi 

Asma Hatun Türbesi 

Klişe (Yeni) Camii 

**—i—ı 
/ 

2004 YILINDA ONARIMI TAMAMLANAN ESKİ ESERLER 

1 
1 
y 
A 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Kayseıi 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kaysen 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 
Kayseri 

Kavseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kaysen 

Kayseri 

Bünyan 

Bünyan 

Develi 

Develi 

Develi 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Talaş 

Talaş 

Yahyalı 

Yahyalı 

Karatay Kervansarayı 

Ulu Camii Onarımı 

Sivasi Hatun Camii 

Devali Türbesi 

Seyit Şerif Türbesi 

Battalgazi Camii Onarımı 

Bürümgüz Kasabası Camii Onarımı 
Güllük Camii Onarımı 

Hacıp Kümbeti Külah Kısmı 

Hunat Hatun Medresesi 

Kalaycıoğlu Mescidi Onarımı 

Köşk Medresesi Onarımı 

Lale Camii Minber Temizliği 

Sırçalı Künbet Onanmı 

Şeyh Seyfullah Türbesi Onanmı 

Yeni Camii 

Tavlasun Aydınlar Camii Şadırvanı 

Akçakaya Köyü Şeyh Hamit Camii Onanım 

Kayacık Camii Minaresi Onarımı 

Seyit Ali Türbesi 

433.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in 
cevabı (7/7254) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sofularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. f~*\ 
/"r-^v. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300-/7 M 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 29 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'mn 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7254-12543 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Bakanlığım bağlı 
ve ilgili kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. /AA^-V 
EKLER : D r- Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 önerge Cevabı Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7254-12543) 
Sorular: 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
Cevaplar 1-4 : 

Kayseri ilinde Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının yürüttüğü yatırımlara ilişkin 
bilgiler ekte verilmektedir. 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünce 2004 yılında sondaj öncesi arama projesi 
kapsamında, jeolojik saha çalışması karşılığı olarak, 10.000 YTL harcama yapılmıştır. 

- 1602 -



DSİ KAYSERİ İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

a) Büyük Su İşleri 

Sarımsaklı yenileme 

Sanoğlan 

Develi ».merhale 

Bahçelik 

b) Küçük Su İşleri 

2-HİZMETLER SEKTÖRÜ 
*) Büyük Su İşleri 
Kayseri içmesuyu 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

ödenek 

12424401 

11869120 

1367400 

860 

10 500000 

860 

555281 

12424401 

Harcama 

10410 031 

9973000 

879000 

9 094 000 

437 031 

10 410 031 

2004 Y1U 

ödenek 

19 982464 

18 756 200 

285000 

4405 000 

11 931 200 

2135 000 

1226 264 

10 000 

10000 

19 992464 

Harcama 

19 889 885 

18 715 000 

285000 

4 405000 

11 891 000 

:-:-2134000 

1174885 

4s 

19 889 885 

, , 2005YIU 

ödeneği (Sene 
ba?ı) 

23 525008 

22000000 

1500000 

2000 000 

15000000 

3500 000 

1525008 

100 000 

100 000 

23 625008 

Aktarma 

4500 000 

4500000 

3000000 

1500 000 

4500 000 

Revbe ödeneği 

28025008 

26500000 

1500000 

5000000 

15000.000 

. 5000000 

1525 008 

- 100000 

100000 

28125008 

Ek 

14 

14 

1 

Not: (*) Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile D 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(") Projeye aktama sütunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tarih ve 3'1 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih ve 4671 



İL VE PROJE BAZINDA YATIRIMLAR 
KURULUŞ ADI : EİE İdaresi Genel Müdürlüğü 

İL ADI 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

KAYSERİ 

RİZE 

1 2003 YIL! 
ÖDENEĞİ 

(Milyar TL) 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Temel Araştırmaları 

Muhtelif Yapılabilirlik Projeleri 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Temel Araştırmaları 

2003YILI D 2004YILI I 2004YILI B < 1 * ? 0 0 5 

GERÇEKL 0 ÖDENEĞİ GERÇEKL D flJ;|jFftl 
(MilyarTL)|)(MilyarTL)| (MilyarTL) fl J^TIU 

37 30H 28 

Muhtelif Yapılabilirlik Projeleri 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

19 

I. Hidrometrik Etüt Merkezince 
istasyonlar işlenmektedir. 

İL Hidrometrik Elût MetkazTnce 
İstasyonlar ilenmektedir. ' 

XjyOdfometf)irEtüt Mertu>zfnce 
istasyonlar İstenmektedir. 
Başak Barajı ve HES Sondaj K 
çalışmalarını tamamlamıştır. 

Aşağı Araş Nehri Havzası yapı 
toplam 220 MW kurulu göçle y 
tamamlanmıştır. 

XI. Hidrometrik Etüt Merkezi'nc 
İstasyonlar işletmektedir. 

IX. Hidrometrik Etüt Merkezi'nc 
İstasyonlar İşlenmektedir. 

III. Hidrometrik Elût Mefkezfnce 
istasyonlar İşletilmektedir. 

Karadan Havzası Sondaj Kam 
tamamlamıştır. 
U.Karâdenız-Karâoere Havzası 
toplam 80 MW kurulu güçle ydd 
tamamlanmıştır. 

VIII.Hidrometrik Etüt Merkez?nce 
istasyonlar işletilmektedir. 

(1) 2005 Yılı Yatırım ödeneklerinin tamamının harcanması hedeflenmiştir. 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje No 

KAYSERİ İÜ 2003 YIU YATIRIMLARI 

Proje Adı Ödenek Harcama 
milyon TL) (milyon TL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 
2003-13P3 Kalay 30.000 

^Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 
2003-14J1 * Doğu Toroslartn Jeodinamik Evrimi 83.333 

ve Metalojenezi 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
2003-16B2 Aladağlar Karst ve Derin Mağara Sis.lnce. 10.000 

2003-16B7 Kapadokya Yöresi Üst Pleyistosen Volkanizrrv 2.500 
ve Paleocoğrafyası 

16.330 

24.703 

7.237 

1.418 

Reviz 
Yarma 

Prosp 
Komp 
Uzakt 
Tekto 
ön Et 

Mağa 

Reviz 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜR 

Proje No 

KAYSERİ İ Ü 2004 Y I U YATIRIMLARI 

Proje Adı Ödenek Rev.Ödenek Harcama 
(milyon TL) (milyon TL) 

Gerçekleşen 
(%) 

91,89 

81.09 

101,76 

29,22 

101,09 

77.38 

16,86 

- 4.99 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 
2004-13M8 Kayseri, Adana Havzası Demir Aramaları 

2004-13R8 Jayseri-Oymaağaç (Karbondioksit) 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 
2004-14J1 Doğu Toroslann Jeodinamik Ev.ve Meta. 

35.000 30.450 

60.000 

55.000 

52.200 

47.850 

2004-14J2 Doğu Toroslar"ın Jeodinamik Evrimi ve Metalojene: 100.000 87.000 

2004-14J5 Orta ve Doğu Toroslann Uluktşla-Karsantı ve Nam 40.000 34.800 
ile Sınırlandırılmış Alan.Tektono-Stratigrafisi 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
2004-16B1 Karst ve Mağara Araştırmaları Projesi 50.000 43.500 

2004-16B10 Türkiye Triyas-Jura Sınırının 1.500 1.305 
Jeolojik özelliklerinin Araştırılması 

2004-16B17 Asidik Mağmatizmaya Bağlı Maden Yatak.Araş. 13.077 11.377 

2004-16B26 Toprak Gazlannın Fosil Katı Yakıt ve Metan Gazı 8.333 7.250 
Aramalarında Kullanılabilirliği 

2004-16B41 Yukarı Kızılırmak Hav. Kirlilik ParameL Araş. 11.666 10.150 

27.979 

42.329 

48.693 

25.425 

35.181 

33.659 

.220 

.568 

3.743 

9.655 95,12 K 
P 
U 



TABLO : 1 
İLİ : KAYSERİ 
YIU :2003 
DÖNEMİ : 4 

PROJE 
NUMARASI 

01.D.03.02ÛO 

PROJENİN ADI 

ÇInluırTM'delTrafoFİderi 

TOPLAM 

KARAKTERİSTİK 

154kV,1Fider 

İLLER YATIR 

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKT 

PROJENİN 
TUTARI 

250 

250 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

10 

10 

DONEM SONUNAKADAR 
NAKİT H A İ 

(TL) 

0 

FİZGERÇ. 

TABLO : l ' İLLER YAT 
İLİ : KAYSERİ YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEK 
YIU :2004 
DÖNEMİ : 4 

PROJE 
NUMARASI 

01D.03.0200 

04.D.03.0360 

.•'PROJENİN ADI 

Çlnkur TM'de 2.Trafo Fiderl va 33 kV, 
Kapalı Salt 

Kaystri 3 TM'nt Kapalı ŞaK İlavesi 

KARAKTERİSTİK 

154 kV, 1 Fider ve 33 kV, Salt 

33 kV, Salt 

PROJENİN 
TUTARI 

460 

250 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

50 

40 

TOPLAM 710 90 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(TL) 

46 

40 

46 

FİZ.GERÇ. 

,e 
« 
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434.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER 'in cevabı (7/7255) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

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

29 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7255-12554 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Bakanlığım bağlı 
ve ilgili kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. J A PS*^ 

EKLER : Dr- Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7255-12554) 

Somlar; 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 

doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 

gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir. 

Cevaplar 1-4: 

Kayseri ilinde Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlanmn yürüttüğü yatırımlara ilişkin 

bilgiler ekte verilmektedir. 
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DSİ KAYSERİ ILI 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

a) Büyük Su İşleri 

Sarımsaklı yenileme 

Sanoğlan 

Develi ll.merhale 

Bahçelik 

b) Küçük Su İşleri 

2-HİZMETLER SEKTÖRÜ 
a) Büyük Su işleri 

Kayseri içmesuyu 

İL TOPLAMİ 

2003YIU 

Ödenek 

12 424401 

11869 120 

1367 400 

860 

10500 000 

860 

555 281 

12 424401 

Harcama 

10410 031 

9 973000 

879000 

9094 000 

437031 

10410 031 

2004 YIU 

ödenek 

19 982464 

18 756200 

285000 

4405000 

11931200 

2135000 

1226264 

10 000 

10 000 

19 992464 

Harcama 

19 889 885 

18 715000 

285000 

4 405000 

11 891 000 

: - : -2134 000 

1174885 

i»i£ 

19 889 885 

, . 2005YIU 

ödeneği (Sene 
bajı) 

23 525 008 

22000000 

1500000 

2000000 

15000000 

3500000 

1525008 

100 000 

100000 

23 625 008 

Aktarma 

4500 000 

4500000 

3000000 

1500000 

4500000 

Revize ödeneği 

28 025008 

26500000 

1500000 

5000000 

15 000 000 

5000000 

1 525 008 

•-• 100 000 

100000 

28125008 

E 

1 

1 

Not: (•) Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

{**) Projeye aktama sütunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tarih ve 3 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih ve 467 



KURULUŞ ADI: 

İL VE PROJE BAZINDA YATIRIMLAR 
EİE İdaresi Genel Müdürlüğü 

İL ADI 

(1)2005 

( M H y 'm ' |m'"YTL» 

(ELAZIĞ 

Hidrometrik Araştırma ve Elüller 
Hidrornetrik Etüt Merkezrn 

istasyonlar İstenmekledir. 

ERZİNCAN 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 
II. HkJramelrik Etüt Merkezr 
istasyonlar istenmekledir. 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 
ICJfdromefeTElut Merkezr 
IsSyonlarisleameHedr. 

Temel Araştırmaları 
Başak Barajı ve HES Sonda 
çafcsmatennı tamamlamıştır 

Muhtefif Yapılabilirlik Projeleri 

Asagı Araş Nehri Havzası y 
toplam 220 MW kurukı güçle 
tamamlanmıştır. 

KAYSERİ 69 

Hidrometrik Araştırma ve ElOtler 
XL Hidrometrik Etüt Merkezr 
İstasyonlar İslenmekledir. 

RİZE 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 
IX.Hi&onwtıikElfflMerkezr 
İstasyonlar IslettmekteaTr. 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 
IH. Hidrometrik Etüt Merkezi 
İstasyonlar işletilmekledir. 

Temel Araştırmalan 
Karadere Havzası Sondaj K 
tamamlamıştır. 
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(1) 2005 Yılı Yatırım ödeneklerinin tamamının harcanması hedeflenmiştir. 
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435.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunda iş kazalarını 
önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER 'in cevabı (7/7256) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. 

Mehmet Hilmi GÜLER tarafından Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 

96. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygjj^nmla, yarz 

ederim. 

H'afun AKIN 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu ve Karadon Müesseselerinde meydana 

gelen ve 9 madencimizin ölümüyle sonuçlanan iş kazaları, Zonguldak'ı yasa boğmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması için doğayla yaptığı savaşa 9 madencisini daha 
şehit veren Zonguldak'ta ölümlü iş kazalarının artması, kafalarda soru işaretleri bırakmıştır. 

Derin kotlara inildikçe, risk oranı artan yer altı madenciliğinde alınacak önlemler 
kadar, çalışanın psikolojik durumunun da çok önemli olduğu bir gerçektir. 

Kurumun elden çıkarılma düşüncesi, tamamına yakın tüm çalışma birimlerinin 

özelleştirme kapsamı içine sokulması, çalışanlarda, ekmek kapımız gidiyor düşüncesiyle 
birlikte, özel sektör çalışanları arasında bir çatışma da doğurmaktadır. Bu karmaşıklık, 

çalışma bölgelerinde sıkıntı yarattığı gibi, iş güvenliği açısından da tehlikeli durum arz 
etmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- İş kazalarının artmaması için, Kurum nezninde ne gibi ek önlemler almayı 

düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- / 2 A # 
Konu : Yazılı Soru önergesi ' , n e r8 e s i ' 15 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanhğı'mn 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 
sayılı yazısı. 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Harun AKIN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/7256-12565 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı < 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN HARUN AKIN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7256-12565) 

Soru; 
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu ve Karadon Müesseselerinde meydana gelen ve 

9 madencimizin ölümüyle sonuçlanan iş kazaları, Zonguldak'ı yasa boğmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması için doğayla yaptığı savaşa 9 madencisini daha şehit 
veren Zonguldak'ta ölümlü iş kazalarının artması, kafalarda soru işaretleri bırakmıştır. 

Derin kotlara inildikçe, risk oranı artan yer altı madenciliğinde alınacak önlemler kadar, 
çalışanın psikolojik durumunun da çok önemli olduğu bir gerçektir. 

Kurumun elden çıkarılma düşüncesi, tamamına yakın tüm çalışma birimlerinin özelleştirme 
kapsamı içine sokulması, çalışanlarda, ekmek kapımız gidiyor düşüncesiyle birlikte, özel sektör 
çalışanları arasında bir çatışma da doğurmaktadır. Bu karmaşıklık, çalışma bölgelerinde sıkıntı 
yarattığı gibi, iş güvenliği açısından da tehlikeli durum arz etmektedir. 

Bu bağlamda; 
- İş kazalarının artmaması için, Kurum nezdinde ne gibi ek önlemler almayı 

düşünüyorsunuz? 

Cevap : 
Maden Kanunu ve Uygulama yönetmeliği ile; madenciliğin kurumsallaştırılması, daha ciddi, 

mühendislik ve bilimsel esaslara dayalı madencilik yapılması için ortam oluşturulmuştur. 

Maden Kanununun 29. maddesi ile maden işletmelerindeki tüm faaliyetlerin 
projelendirilmesi, faaliyetlerde yapılacak her türlü değişiklik için Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün izninin alınması ve her yıl için faaliyet bilgi formu verilmesi, 31. madde ile de 
faaliyetlerin Maden Mühendisi nezaretinde yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Yapılacak 
denetimlerde işletme açısından tehlikeli durumların, Üretim çalışmalarında işçi sağlığının ve iş 
güvenliğinin tehlikeye düştüğü durumların tespiti halinde altı aylık süre verilerek bu durumun 
düzeltilmesi istenmekte aksi halde işletmedeki faaliyetler durdurulmaktadır. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğünde etkin ve modern bir işletme sistemine geçilerek 
üretim artışının sağlanması, verimliliğin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve ülkemiz 
koklaşabilir taşkömürü talebinin önemli kısmının iç kaynaklardan karşılanması amacıyla Yeniden 
Yapılanma Programı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Yeniden Yapılanma Programı çalışmaları ile birlikte işgüvenliği tedbirlerinin en üst 
seviyede alınmasına yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. Bu doğrultuda; 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini en 
üst düzeyde almaktadır. Bu kapsamda yeraltında çeşitli ebat ve kapasitelerde sondajlar 
yapılmaktadır. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 5 tahlisiye istasyonunda her 
türlü acil duruma karşı tahlisiye teçhizatları bulundurulmaktadır. Türkiye Taş Kömürü Genel 
Müdürlüğü çalışanları için 4384 CO, 4243 OFK olmak üzere 8.627 adet maske bulunmaktadır. 

Bunların dışında ocak yangın gazlarının analizi ve takibi için her müesseseye birer adet gaz 
analiz seti alınmıştır. 

TTK Genel Müdürlüğünde olası ocak yangınlarının ve patlamalarının yayılmasını önlemeye 
ilişkin tüm panoların giriş ve çıkışlarında, yangın barajları, ana kat lağımları üzerinde ve kömür 
nakliyatının yapıldığı güzergah üzerinde su tekneleri ve taş tozu gibi önlemler alınmakla beraber taş 
tozu da serpilmektedir. Ayrıca tüm TTK müesseselerinde gaz degajmanı hadiselerinin önlenmesi 
için degaj sondajları yapılmaktadır. Son dönemlerde özellikle Kozlu ve Karadon Müesseselerinde 
bu sondajlar sayısal olarak artırılmıştır. 

Üretime başlamak amacıyla sürülen baş yukarılarda iş güvenliği tüzük ve yönetmeliğine 
uygun havalandırma, alın sondajları yapılmakta, gaz artışında çalışanları uyaran metan dedektörleri, 
çalışanların herhangi bir gaz basması durumunda teneffüs istasyonları, alında kapak tutulması, insan 
ve malzeme yolunun ayrılması, insan yolunda şeşbeş kapak yapılması gibi önlemler alınmaktadır. 
Ancak tüm bu önlemlere rağmen zaman zaman müessif kazalar meydana gelmektedir. 

Bunlara ek önlemler: 

- Armutçuk ve Karadon Müesseselerinde Merkezi Gaz İzleme sistemi tesis edilecektir. 

- 5 adet tam gaz analiz seti alınıp müesseselere kuruldu. 

- Kurum işlerlerinden 10 teknik eleman tefrik edilerek gaz degaj larına karşı eğitim için yurt 
dışına (Ukrayna'ya) gönderilecek. 

- Kömür kaynaklı metan gazı Araştırmaları işletme Projesi 2. defa ihaleye çıkılmış olup, 

HEMA Endüstri AŞ 28.3.2005 de sözleşme imzalanmıştır. Yerüstünden yapılacak sondajlarla 
yeraltı gaz depolarının boşaltılması ve çıkan gazın kullanılması hedeflenmektedir. 

- Digital el tipi gaz dedektörü ve alarmlı metanometre sayısı artırılacaktır. 
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- Havalandırma sistemlerinin İslahı (otomatik çelik hava kapıları) ve havalandırma 
mühendis ve teknik elemanlarının eğitimleri yapılacaktır. 

- Vantüplerin (hava borularının) baş yukarı annlannda posta geliri ile kapanmaması için 
çelik telli vantüpler temin edilecektir. 

- Sondaj makinesi ve ekipman sayısının artırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

- Başyukan çıkılması yöntemi yerine baş aşağı inilmesi yöntemi uygulamasına geçilecektir. 

- Maskelerin işçilerin üzerlerinde taşımaları ve kullanmaları konusunda eğitimler 
yoğunlaştırılmıştır. 

- Vardiya çalışmalarında denetimlerin artırılması yönünde vardiya uygulamasına devam 
edilmektedir. 

- Teknik eleman ve çalışanların tehlikelere karşı eğitimlerine devam edilmektedir. 
436.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in. Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş

tirilen yatırımlara, 
- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'in, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 

ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7257, 7258) 

JTURKIYE BÜYÜK MİLLET "MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişler] Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letveki l i 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B05OAPK00800O4.3.73-l/2 2.Z. \ C?2/0W2005 

Konu : Yazılı Soru önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 04/07/2005 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in ve 
Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın yazılı soru önergelerine (7/7257 ve 7/7258) ilişkin 
hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

Kayseri İline yapılan yatırımlar ve gönderilen ödenekler şu şekildedir; 
İçişleri Bakanlığınca, Kayseri Belediyelerine proje karşılığında, 2003 ve 2004 yıllarında 

toplam 182.200 YTL ve İl Özel İdaresine 2003 ve 2004 yıllarında toplam 120.000 YTL. ödenek 
gönderilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Kayseri İline, yatırım gideri olarak 2003 
yılında 6.605,64 YTL. değerinde 5 adet bilgisayar, 8.323 YTL. değerinde 9 adet yazıcı , 2004 
yılında 1.230,74 YTL. değerinde 1 adet bilgisayar, 2.595 YTL. değerinde 3 adet yazıcı olmak üzere 
toplam 18.754,58 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Kayseri İline gönderilen cari ödenekler, 2003 yılında 
143.240 YTL., 2004 yılında 39.796 YTL.'dir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2004 yılında güvenlik birimlerinden, Derneklerle ilgili iş ve 
işlemleri devir alarak fiilen faaliyete geçmiştir. Anılan Başkanlıkça, Kayseri İline 2004 yılında, 
bilgisayar altyapısı için gönderilen 10.290 YTL. ödeneğin 8.868 YTL. si harcanmış, demirbaş alımı 
için 8.350 YTL. gönderilmiş, 7.527 YTL. harcanmıştır.Hizmet alımları için 5.000 YTL. 
gönderilmiş olup, 3.980 YTL. harcanmış, Kırtasiye alımları için gönderilen 3.300 YTL.'nin 1.170 
YTL. harcanmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Kayseri İlinde yürüttüğü projelerle ilgili olarak, 2003 yılında 
109.565 YTL. 210.000 YTL., 2004 yılında 360.000 YTL., 2005 yılında ise, 173.972 YTL. olmak 
üzere toplam 743.972 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, Kayseri İline 2003-2004 yılları arasında araç, silâh ve" diğer 
malzemelerin bakımı için 248.440 YTL. ödenek gönderilmiştir. 
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Bartın İline yapılan yatırımlar ve gönderilen ödenekler şu şekildedir; 
İçişleri Bakanlığınca, Bartın Belediyelerine proje karşılığında, 2001-2002 yıllarında 131.50u 

YTL., 2003 ve 2004 yıllarında toplam 29.350 YTL ve İl Özel İdaresine 2001-2002 yıllarında" 
258.000 YTL., 2003 ve 2004 yıllarında toplam 105.000 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Bartın İl ve İlçelerine, 2001 yılında maaşlar 
hariç 2.732 YTL., 2002 yılında 12.243 YTL., 2003 yılında 5.390 YTL. ve 2004 yılında 83.531 
YTL. ödenek ile yatırım gideri olarak 2003 yılında 9.247,896 YTL. değerinde 7 adet bilgisayar, 
2004 yılında 12.307,400 YTL. değerinde 10 adet bilgisayar, 3.460,138 YTL. değerinde 4 adet 
yazıcı olmak üzere toplam 128.911,434 YTL. malzeme ve ödenek gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Bartın İline gönderilen cari ödenekler, 2001 yılında 
4.623 YTL., 2002 yılında 60.160 YTL., 2003 yılında 66.670 YTL., 2004 yılında 8.050 YTL.'dir. 
Ayrıca, 2001 yılında,Ford Ranger marka kurtarma aracı tahsisi yapılmıştır. 

Dernekler Dairesi Başkanlığınca, Bartın İline 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için gönderilen 
15.745 YTL. ödeneğin 3.940 YTL. si harcanmış, demirbaş alımı için 10.166 YTL. gönderilmiş, 
7.753 YTL. harcanmıştır.Hizmet al imlan için 5.010 YTL. gönderilmiş olup, 4.940 YTL. harcanmış, 
Kırtasiye alımları için gönderilen 2.790 YTL.'nin 2.597 YTL. harcanmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Bartın İlinde yürüttüğü projelerle ilgili olarak, 2001 yılında 
genel bütçeden 332.833 YTL., Vakıf tarafından 35.000 YTL., 2002 yılında genel bütçeden 
1.252.183 YTL., 2003 yılında genel bütçeden 1.067.073 YTL., Vakıf tarafından 1.000.000 YTL. 
2004 yılında genel bütçeden 1.813.721 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, Bartın İline 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllan arasında 
araç, silah ve diğer malzemelerin bakımı için 123.767 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

437.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, dolmuşlarda muavin bulundurulmasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7259) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Adana Milletvekili 

Geçmişte dolmuş sürücülerinin birer muavin bulundurduklarım ancak günümüzde bu 
uygulamayı terk ederek para toplama işlerini tamamen müşteri üzerine yıktıklarını görüyoruz. 
Bu durum yolcuların rahatsız olmasına, özellikle şoförün arkasındaki yolcuların ücretsiz ve 
sigortasız muavinlere dönüşmesine sebebiyet vermekte ve bazen yolcular arasında 
tatsızlıklara yol açmaktadır. 

Dolmuş seferlerinde muavin bulundurmayı temin etmeyi düşünür müsünüz? 

ÂîîIiâBAŞOĞLH 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 -<^2-*G / f 2 W , 3 2.2_./07/2005 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 
ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7259) nolu soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkartılmıştır. 

Dolmuş taşımacılığında muavin bulundurulup bulundurulmamasına ilişkin Bakanlığım 
görev alanına giren herhangi bir husus bulunmamakta olup, bu konuyla ilgili yetkinin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait olduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

438.- Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7260) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 2.8.2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12567 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRfcL'in 7/7260-12542 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER 
1 Cevap Atilla KOÇ 
2 L i s t e Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7260-12542 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği 
yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca 2003-2004 yıllan yatınm programı çerçevesinde Kayseri 
ilinde yapılması planlanan yatınm projeleri ve aynlan ödenek miktarları ile 2003-2004 yıllan için 
kullandınlan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4:Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalanmız ve yatmmlanmız, bütçe imkanlan 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
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KAYSERİ İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(Milyar TL.) 

YIL 

2003 

2003 

2003 

İL 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

İl Kültür Merkezi 

Koruma Kurulu Binası Onarımı 

Koruma Kurulu Binası Donatımı 

TOPLAM 

2003YILI 
ÖDENEĞİ 

3.190 

300 

10 

3.500 

KAYSERİ İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Yeşilhisar Soğanlı Yolu Yapımı İşi. 

İl Kültür Merkezi 

İl Kültür Merkezi 

Makine Teçhizat 

Kütüphane Uygulama Proje Yapımı Yazma 
Eserlerin Mikrofilm Ortamına Alınması 

Geleneksel El Sanatlarımızın Öğretilmesi 
Yaşatılması ve Yaygınlaştırılması 

Kütüphanelere Basılı Malzeme ve Temel Fiş 
Alımı Cilt Yaptırılması ve Mesleki Yayın 
Basımı 

Koruma Kurulu Binası Onarımı 

İl Kültür Merkezi 

TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

30 

1.500 

530 

2 

19 

1 

3 

900 

1.160 

4.145 . ^ ^ 
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439.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kayseri İlinde 2005yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7261) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 İ M ^ l f £ > 9 ' 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04/07/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/12567 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7261-12553 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER 
1 Cevap Atilla KOÇ 
2. Liste Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7261-12553 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği 
yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Kayseri ilinde 
yapılması planlanan yatınm projeleri ve ayni an ödenek miktarlan ile 2005 yılı için kullandınlan 
ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması hedeflemektedir? 

CEVAP 4: Bakanlığımız 2005 yılı yatınm programında yer alan ekli listedeki projeler için 
öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 

KAYSERİ İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

KAYSERİ 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Halk Kültürü Araştırmaları 

Halk Kültürü Araştırmaları 

Kültürü Araştırmaları 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
Yahyalı Belediye Başkanlığına 
TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

250 

250 

400 

60.000 
60.900 
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440.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kayseri ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7262) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M—P 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/S ,oWo 4 / & / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRELMn, "Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin" ilgi yazı eki 7/7262 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Kayseri İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı müstakil 
projeli işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3), 2004 yılı ilköğretim 
yatırımlarının listesi (Ek-4) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından fınansa edilen 
projelerin listesi (Ek-5) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan listelerde yer 
almaktadır. 
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3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, 
ilköğretim yatırımları için 19.424.348 YTL ve müstakil projeli işler için 269.944 YTL 
harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede tamamlanaına-
malarının genel sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale öncesi işlemler ve 
ihale işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan. Kayseri İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; 
* Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Eğitim Gençlik Kampusunun yapımı, 

Saray Halı AŞ tarafından 15 derslikli Lise yapımı, hayırsever Ziya EREN tarafından Sümer 
Lisesine ek bina yapımı, hayırsever Yılmaz AKANSU tarafından 21 derslikli Melikgazi Yılmaz 
Akansu İlköğretim Okulunun yapımı, hayırsever Ahmet EMİNOGLU tarafından 21 derslikli 
Kocasinan Ahmet Eminoğlu İlköğretim Okulunun yapımı, hayırsever Hacı BOYDAK (Bbydak 
AŞ) tarafından 15 derslikli Boydak İlköğretim Okunun yapımı, hayırsever Yaşar KÜÇÜKÇALIK 
(Küçükçalık Teks. Sana. Tic. AŞ) tarafından 32 derslikli Refika Küçükçalık İlköğretim Okulunun 
yapımı, hayırsever Osman Hilmi KALPAKLIOĞLU tarafından Osman Hilmi Kalpaklıoğlu 
İlköğretim Okuluna 12 ek derslik yapımı, hayırsever Halit NARİN tarafından 16 derslikli 
Nurullah Pakize Narin (Germinli) İlköğretim Okulunun yapımı, hayırsever Garip ALTEMEL 
tarafından Hacı Ömer Soytürk İlköğretim Okuluna 8 ek derslik yapımı, hayırsever Erhan 
SOYTÜRK tarafından Akmescit Garip Altemel İlköğretim Okuluna 8 ek derslik yapımı, Anadolu 
Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Başkanı hayırsever İzzet ÖZİLHAN tarafında Tomarza Pusatlı 
Köyü Fehmi Özilhan İlköğretim Okuluna 8 ek derslik yapımı, hayırsever Ali Rıza ÖZDERECİ 
tarafından 20 derslikli Melikgazi Besime Özdereci İlköğretim Okulunun 20 ek derslik yapımı, 
Miraboğlu AŞ tarafından 15 derslikli M. Miraboğlu İlköğretim Okuluna ek bina yapımı, 
hayırsever Hanım KARAMETE tarafından Kocasinan Argıncık Merkezi İlköğretim Okuluna ek 
bina yapımı, hayırsever Necati KURMEL tarafından 300 öğrenci kapasiteli Mustafabeyli Necati 

Kurmel Ortaöğretim Kız Pansiyonunun yapımı, hayırsever Saffet ASLAN tarafından Melikgazi 
Şehit Jan. Komando Er Hacı Aydıncı İlköğretim Okuluna 400 öğrenci kapasiteli Spor Salonunun 
yapımı ve Kocasinan Belediyesi tarafından Sokak Çocuklarını Koruma ve Gençlik Eğitim 
Merkezinin onarımı tamamlanmış, 

* Hayırsever Necdet TAŞ tarafından 15 derslikli Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesinin 
yapımı, hayırsever Şaban GÜÇ tarafından 15 derslikli Melikgazi Eskişehir Bağları Lisesinin 
yapımı, hayırsever Mustafa ERASLAN (Eras İnş.A.Ş.) tarafından 21 derslikli Melikgazi Mustafa 
Eraslan Lisesinin yapımı, hayırsever Necdet TAŞ tarafından 15 derslikli Melikgazi Habibe Taş 
İlköğretim Okulunun yapımı, Farplas AŞ tarafından 16 derslikli Melikgazi Fatoş Büyükkuşoğlu 
İlköğretim Okulunun yapımı, hayırsever Aslan-Cuma-Ramazan POLAT tarafından 8 derslikli 
Polat Kardeşler İlköğretim Okulunun yapımı, hayırsever Durmuş İNNECİ tarafından Yahyalı 
Köyü İlköğretim Okuluna ek bina yapımı, hayırsever Kamil ÖZCAN-Niyazi ÖZCAN tarafından 
Özkar Zihinsel Engelliler Okulöncesi Eğitim Uygulama İş Eğitim Merkezinin yapımı ve 
hayırsever Çetin ŞEN tarafından Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi yapımı devam etmekte, 

* İMKB tarafından 32 derslikli Gesi İldem İMKB İlköğretim Okulunun yapımı ihale 
aşamasında, 

* Halil Atilla İnşaat ve Tah. Tic. Olgun İnşaat AŞ tarafından Melikgazi İlçesinde 21 
derslikli Kilim Mobilya Sosyal Bilimler Lisesi, 300 öğrenci kapasiteli pansiyon ve yemekhane 
yapımının proje çalışmaları devam etmekte, Kocasinan, Melikgazi ve Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 100 okulun bahçe düzenlenmesinin yapımı proje aşamasındadır. Hayırsever Ali 
ELMACI tarafından da 7.627 m2 arsa bağışı yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1 - Liste 
2- Liste 
3- Liste 
4- Liste 
5- Liste • 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 

P30JE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK BAŞLAMA i 

BİTİŞ 
TARİHİ | 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

SE 

ÖD 

KAYSERİ 
2003H010140. Büyük Onarım • Muhtelif Büyük Onanm ve İkmal 
2002H010150 ilköğretim Okulları 
2002H010150 ilköğretim Okulları 
2003H010160 İlköğretim Ok.+Ek Derslik 
20Û3H010010 Anaokulu Insaatlan+MuMeliMnşaat 
2003H010020 Büyük Onarım ve İkmal 
2003H010270 Genel Lise 
20O2H02O56O Kız Meslek Lisesi Ek Bina 

KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
Kayseri-Kocasinan 
Kayseri-Kocasinan 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onanm ve İkmal 
24 Derslik 
240 Oğr. 

2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2006 
2002-2003 

1.700.000 
164.000 
536.000 

2.100.000 
199.000 
32.000 

450.000 
200.000 

1.4 

4 
1.8 

3 
1 

TC. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar vt Tatisltr Daimi Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 
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2003 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI E k - 3 / 1 

İLİ KAYSERİ (Milyon TL) 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI İL YAPIM _ 
PROGRAMLARI 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.

I.B
.O

 
P.

I.O
. 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

DEVAM EDEN. 
İSLER 

30 

2 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

YENİ İŞLER 

52 

3 

207 

18 

1 

0 

0 

10 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20O3DEN 
SONRAYA 

KALAN İSLER 

30 

2 

175 

14 

0 

0 

0 

10 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20O3DE BİTEN 
İŞLER 

52 

3 

62 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

60 

0 

0 

0 

0 

264 

0 

1 

0 

10 

210 

* 0 

0 

0 

10 

114 

0 

1 

0 

0 

324 

0 

1 

0 

10 

İL
KÖ

ĞR
ET

İM
 

YA
PI

M
 B

ÜT
ÇE

Sİ
 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Ûzel idare • Geçen Yıldan Devir * Diğer Gelirler 

Halk Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

İlin Yapım Bütçesi Toplamı 

4.731000 

1686 300 

3.700.000 

10.117.300 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yılı 

Ödenek 

100000 

Okul Sayısı 

1 

ileriki Yıllar 

Ödenek ihtiyacı 

788.250 

Okul Sayısı 

5 

HALK KATKISI 

Derslik 

110 

Sayı 

8 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 13.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK 

O: 2 

Ek - 3/2 

FİZİKİ 
GERÇ. 

Yaylalı Büyükçakir İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Battalgazi İ.Ö.O. Kayseri 
Sanz Yaylacı İ.Ö.O. Kayseri 
Yaylalı Seydili İ.Ö.O. Kayseri 
Kocasinan Boztepe İ.Ö.O. Kayseri 
Bünyan Karakaya İ.Ö.O. Kayseri 
Tomarza Yavuzselim İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Hayriye Dabanoğlu İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Besime Özderici İ.Ö.O. Kayseri 
Sanoğlan Gaziler İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Akansu İÖO Kayseri 
Develi İncesu İ.Ö.O. Kayseri 
Hacılar Karpuzsekisi İ.Ö.O. Kayseri 
Pınarbaşı Pazarören İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Gesi İldem A.O. Kayseri 
Kocasinan Dr.Ahmet Eminoğlu İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Mimarsinan Fatih Karcı İ.Ö.O, Kayseri 

Melikgazi Müncübe Cıngıllıoğlu İ.Ö.O. Kayseri 
Hacılar Boydak İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Şh.J.Er Hacı Aydmcı İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi Osman Hilmi Kalpaklıoğlu İ.Ö.O. Kayseri 
Melikgazi NunıUah Pakize Narih İ.Ö.O. Kayseri 
Kocasinan Şükrü Malaz İ.Ö.O. Kayseri 
Kocasinan Refika Küçükçalık İ.Ö.O. Kayseri 
Bünyan Akmesçit Garip Altemel İ.Ö.O. Kayseri 
Develi Kabaklı H.Ömer Soytürk İ.Ö.O. Kayseri 

8 ek ders+onanm 2 
20 ek ders+onanm 10 
8 ek ders+onanm 15 

20 ek ders 15 
20 ek ders+onanm 20 
12 ek ders+onanm 20 
12 ek ders+onanm 25 
12 ek ders+onanm 30 

20 ek ders 30 
8 ek ders+onanm 30 

15 ders 35 
8 ek ders 40 

4 ek ders+onanm 40 
8 ek ders+onanm 40 

100 öğr. 50 
15 ek ders 70 

15 ders 75 

15 ek ders 100 
15 ders 100 

15 ek ders 100 
12 ek ders+sp.sal. 100 

16 ders 100 
4 ek ders 100 
21 ders 100 

8 ek ders 100 
8 ek ders 100 
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2004 Y IU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI Ek - 4/1 
İLİ KAYSERİ (Milyon TL) 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.

I.B
.O

. 
P.

I.O
. 

Yeni Bina 

EkDersfik 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Dersfk 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

30 
2 

160 
13 
0 
0 

0 

10 

5 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

m 
31 

127 
9 

1 

0 

0 

3 

5 

1 

0 
0 
0 

! 
o 
o 
o 

o 

İKİSİ 
46 

3 

75 
5 
0 
0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 

1 

212 
17 
1 

0 

0 

12 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

195 
0 
0 
0 

10 

163 

0 

1 
0 
3 

121 

0 

0 
0 
1 

237 

0 

1 

0 

12 

358 

0 

1 
0 

13 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
Ö

TÇ
ES

İ Bütçeden Tahsis Edfen Ödenek 

Özel İdare+Geçen Yıldan Devir+Diğer GeSrier 

Hak Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

tan Yapm Bütçesi Toplamı 

3.658.360 

4.603.910 

2.610.850 

10.873.120 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yık 

Ödenek 

125.000 

Okul Sayısı 

3 

lleriki Yılar 

Ödenek İhtiyacı 

1.644.400 

Okul Sayısı 

8 

HALK KATKİSİ 

Derslik 

60 

Sayı 

4 

DEVLET-HALK KATKİSİ 

Derslik 

20 

Sayı 

1 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 13.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

O: 2 

Ek - 4/2 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 

GERÇ. 

îr ^2b* *^m*«fcM*" *- *. ,y **j&:3r: 
^ & - ^ ^ V ; 

Melikgazi Fatoş Büyükkuşoğlu İÖO 
Kocasinan Yavuz Selim İÖO 
Kocasinan Cevdet Sunay İÖO 
Yahyalı İlyash köyü Ramazan İnneci İÖO 
Bünyan Samağır köyü Polat Kardeşler İÖO 
Melikgazi Mimarsinan Fatih Karcı İ.Ö.O. 
Melikgazi Habibe Taş İÖO 
Melikgazi Osman Kavuncu İÖO 

Yahyalı Büyükçakır İ.Ö.O. 
Melikgazi Battalgazi İ.Ö.O. 
Sarız Yaylacı İ.Ö.O. 
Yahyalı Seydili İ.Ö.O. 
Kocasinan Boztepe İ.Ö.O. 
Bünyan Karakaya İ.Ö.O. 
Tomarza Yavuzselim İ.Ö.O. 
Melikgazi Hayriye Dabanoğlu İ.Ö.O. . 
Melikgazi Besime özderici İ.Ö.O. 
Sanoğlan Gaziler İ.Ö.O. 
Melikgazi Akansu İÖO 
Develi İncesu İ.Ö.O. 
Hacılar Karpuzsekisi İ.Ö.O. 
Puıarbaşı Pazarören İ.Ö.O. 
Melikgazi Gesi İldem A.O. 
Kocasinan Yavuzlar mah. AO 
Melikgazi Mehmet Miraboğlu İÖO 
Kocasinan Adviye-Ahmet Eminoğlu İÖO 
Melikgazi Şh.Jn.Kom.Er.Hacı Aydmcı İÖO 
Kocasinan Bıırhanettin Hanım Karamete İÖO 
Tomarza Pusatlı köyü Fehmi özilhan İÖO 
Bünyan Köprübaşı Yakup Atila İÖO 

16 ders 
20 ek ders 
20 ek ders 

12 ek ders+onarım 
8 ek ders 
15 ders 
15 ders 

15 ek ders 

8 ek ders+onarım 
20 ek ders+onanm 
8 ek ders+onarım 

20 ek ders 
20 ek ders+onarım 
12 ek ders+onanm 
12 ek ders+onarım 
12 ek ders+onanm 

20 ek ders 
8 ek ders+onanm 

15 ders 
8 ek ders 

4 ek ders+onanm 
8 ek ders+onanm 

100 öğr. 
100 öğr. 

15 ek ders 
21 ek ders 

Spor salonu 
8 ek ders+onanm 

8 ek ders 
Onaran 

40 
55 
75 
75 
75 
78 
86 
90 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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2003-2004 YILLARINDA MERKEZDEN KAYSERİ İLİNDE İHALE EDİLEN YA 

Sıra No 

1 

2 

Proje No 

EFİKAP1.M2.P12 

EFİKAP1.M2.P36 

ili-İlçesi 
isin Adı 

KAYSERİ-Develi-
A.Ö.L 

KAYSERİ - Develi -
Pans. 1.0. 

Uygulanacak Proje 

Karakteristiği 

Lise Öğretim Binası 

Kız Pansiyonu 
(Revize-1 kat ilave) 

Erkek Pansiyonu 

Küçük Tip 
Yemekhane 

Spor Salonu 

İlköğretim Okulu 

Kız Pansiyonu 
(Revizs-1 kat ilave) 

Erkek Pansiyonu 

Küçük Tip 
Yemekhane 

Proje Tipi 

MEB.2000.08 

MEB.2000.20 KP-
R 

MEB.2000.20 EP 

MEB.2000.38 

G.U.S.S. 

G.Ü.48010.2.3 

t 
MEB.2000 20 KP-
R 

MEB.2000.20 EP 

MEB.2000.38 

öğrenci Sayısı 

480 

120 

120 

200 

-
480 

120 

120 

200 

İnşaat Alam 
(İP) 

6.014 

2.C73 

2.073 

957 

1.542 

4.871 

2.073 

2.073 

957 

Toplam Alan 

m 

12.659 

9.974 

İhale Be 
(000) T 

3.349.000 

2.631000 
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441.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kayseri ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7263) 

JÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.O.O3.05.03-1 1 / ^ D İ P H ^ H / 8 /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Kayseri ilinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7263 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kayseri İlindeki; 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programında yer alan 
ilköğretim kurumları ve anaokullarının listesi ile ilköğretim kurumlan yapım programı özet 
tablosu (Ek-1) ve 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1-Liste ve Özet Tablo 
2- Liste < 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI YER (İL VE ilçesi) KARAKTERİSTİK 
BAŞUMA 

BİTİŞ YILI 

2005 YILI 

ÖDENEĞİ 

Serbest 

ödenek U 

KAYSERİ 
20O5H010020 ilköğretim Okulları + Ek Derstik 

2CO5H010030 ilköğretim Okulları Büyük Onarımı 

20O5H010010 Anaokulu inşaatı 

20O5HO10030 Anaokulu Büyük Onarımı 

1997H010210 

Kayseri 

Kaysen 

Kayseri 

Kayser 

KayseMfccasinaı 

inşaat 

Büyük Onarım 

inşaat 

Büyük. Onarım 

24 Derslik 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2003-2005 

3.100.000 

0 
252.000 

13.000 

871968 

4.236.968 

V498.047 

0 
75.550 

5.301 

261.563 

1.840.461 
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2005 YILI E K " 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPİM PROGRAMI ÖZETİ 

İLİ : KAYSERİ 

I 
İL

K
Ö

Ğ
R

ET
İM

 Y
A

PI
M

 B
Ü

TÇ
ES

İ 

GEÇEN YDL BÜTÇESİNDEN DEVREDİLEN ÖDENEK 

BU BÜTÇE YILINDA tL ÖZEL İDARESİNDEN KONULAN ÖDENEK 

222 SAYIU KANUNUN (76/d,e,£gJı,i j ) FIKRALARINA GÖRE 

BAKANLIKÇA 

TOPLU ÖDENEKLER 

<Wb) 

2005H010020-İLKOĞRETİM OKULLARI+EK DERSLİK 

2005H010O30 BÜYÜK ONARIM(Hkögretim) 

2O05H0I0010 ANAOKULU İNŞAATLARI 

2005H010030 BÜYÜK ONARIM (Okulöncesi Eğitim) 

TOPLAM BÜTÇE 

YATIRIM HARCAMALARI 

DİĞER HARCAMALAR 

2.974.520 
2.601.561 
5.824.902 
3.100.000 

252.000 

13.000 

14.765.983 

12.510345 
2.255.638 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

A
N

A
O

K
U

LU
 

İL
K

Ö
Ğ

R
ET

İM
 

O
K

U
LU

 

i{l 

Y
.t.

B
.O

. 
(Y

A
TI

LI
 İ

LK
Ö

Ğ
R

ET
İM

 
BÖ

LG
E 

O
K

U
LU

) 

VENİDERSANE 

EKBtNA 

LOJMAN 

»NARIM 

YENİDERSANE 

EKBtNA 

I-OJMAN 

SPOR SALONU 

ONARIM 

YENİDERSANE 

EK BİNA 

LOJMAN 

PANStYON 

GARAJ-BEKÇİ KULÜBESİ 

ONARIM 

VENİDERSANE 

EK BİNA 

LOJMAN 

PANSİYON 

SPOR SALONU 

ÜARAJ-BEKÇİ KULÜBESİ 

ONARIM 

KAMULAŞTIRMA | 

DEVAM EDEN İŞLER 

K Ö Y 

DERS 

15 
20 

1 

iş s. 

1 
2 

1 

ŞEHİR 

DERS 

31 
55 

3 

iş s. 

2 
3 

3 

YENİ İŞLER 

K Ö Y 
DERS 

... 
41 
7 

4 

JŞA 

4 
1 

4 

D 

ŞEHİR 

DERS 

200 ög. 

20 
92 

4 

«ı 

5 

iş s. 
2 

1 
6 

4 

TOPLAM SAYI 

K Ö Y 
DERS 

15 
61 
7 

5 

5399 nü 

İŞŞ_ 

— ı 

1 
6 
1 

5 

ŞEHİR 

DERS 

51 
147 

7 

5 

İŞ S. 

3 
9 

7 

5339 m2 
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TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

Sıra 
No 

Proje Adı ve Yeri 

Ş
eh

ir
 

K
öy

 

Sayı 

Y
en

i 
B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 

6k
 B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 

Lo
jm

an
 

O
na

rı
m

 

Uygulanan 
Tip-özel 
Proje No 

inşaat Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

Keşif Bedeli Proje Bed 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

Meiikgazi Mimarsinan Fatih Karcı 
ilkööretım Okulu ikm. 
Meiikgazi Habibe Taş İlköğretim 
Okulu ikm. 
Meiikgazi Osman Kavuncu 
ilköğretim Okulu ikm. 
Meiikgazi Fatoş Büyükkuşoğlu 
İlköğretim Okulu ikm. 
Kocasinan Yavuz Selim ilköğretim 
Okulu ikm. 
Kocasinan Cevdet Sunay 
İlköğretim Okulu ikm 
Yahyalı İlyaslı köyü Ramazan 
inneci i!köğreiim Okulu ikm. 
Bünyan Samağır köyü Polat 
Kardeşler iiköğretim Okulu ikm. 

T O P L A M 

-

X 

X 

X 

X 

X 

-

-

5 

X 

-

-

-

X 

X 

3 

15 

15 

• 

16 

-

-

46 

-

-

15 

-

20 

20 

12 

2> 

75 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X 

-

X 

X 

X 

-

4 

11231Y1 

11231Y1 

11231Y1 

Özel 

11231Y1 

11231Y1 

10416 

10416 

-

660 

660 

660 

1.652 

560 

660 

463 

453 

-

2640 

2640 

2.640 

3 304 

3300 

3.300 

1.389 

926 

1999 
2005 
2004 
2005 
2004 
2005 
2004 
2005 
2004 
2005 
2004 
2005 
2004 
2005 
2004 
2005 

-

192.000 
(1999) 

750.000 
(2004) 

572.418 
(2004) 

1.500.000 
(2004) 

743754 
(2004) 

667 172 
(2004) 

500.000 
(2004) 

400.000 
(2004) 

5.325.344 

1.084.21 

837.00 

638.81 

1.674.00 

830.02 

744.56 

558.00 

4 4 6 . 4 0 

6.813.02 

Erdoğan AY ATA 



TABLO 8 
YENİ ANAOKULLARI 

Sıra 
No Proje Adı ve Yeri 

Şe
hi

r 

Kö
y 

Sayı 

Ye
ni

 B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

Ek
 B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 

O
na

rım
 Uygulanan Tıp-

özel Proje No 

inşaat Alanı (m1) 

Taban Alanı 
Toplam İnşaat 

Alanı 

Başlama Bitiş 

1 

2 

I 

Talaş Nesrin Boysan Anaokulu 

Talaş Anayurt Anaokulu 

T O P LA M 

X 

X 

2 

-

-

-

4 

4 

8 

-

-

" 

-

-

.-. 

100 kiş. 
anaok. 
100 kiş 
anaok. 

. ' ; . • - • ; • 

529 

529 

.-. 

529 

529 

' • • : • ' • . 

2005 
2005 
2005 
2005 



Ov 
00 

TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLARI 

Sıra 
No Proje Adı ve Yeri 

Ş
eh

ir 

Kö
y 

S a y ı 

Y
en

i 
B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 
Ek

 B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

P
an

si
yo

n 

S
po

r 
S

al
on

u 

Lo
jm

an
 

O
na

rım
 

Uygulanan 
Tip-Özel 
Proje No 

Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
inşaat 
Alanı 

Başlam 
Bitiş 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kocasinan 24 Kasım (Huriye 
Erer.) İlköğretim Okulu 

Meiikgazı 100.Yıl (Mehmet 
Buket Somtaş) ilköğ. Okuiu 
Develi Dumlupınar ilköğretim 
Okuiu 
Felahiye Kanuni Süleyman 
İlköğretim Okulu 

Pınarbaşı Atatürk ilköğretim 
Okulu 

Talaş Seza-Ömer Uzunefe 
ilköğretim Okulu 

Tomarza Dadaloğlu İlköğretim 
Okulu 

YahyaiıYahyagazi ilköğretim 
Okulu 

Yahyalı Balcıçakıri köyü 
İlköğretim Okulu 

Yeşilhisar Kayadıbi Koyu 
ilköğretim Okuiu 

TOPLAM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-
X 

-
-
7 

-
-
-
-
-
-
X 

-
X 

X 

3 

-
-
-
-
-

20 

-

.* 
-
-

20 

2 0 | -

15 

14 

14 

9 

-
14 

20 

S 

9 

124 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

.. 

X 

X 

X 

-
X 

-
X 

-
-
X 

6 

11231Y1 

11231Y1 

10416 

10416 

10416 

11231Y1 

10416 

11231Y1 

10416 

10416 

-

660 

660 

521 

521 

521 

660 

521 

660 

521 

521 

-

3.300 

2.640 

114 
1.563 

1.042 

3.300 

1.563 

3300 

1.042 

1.042 

2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
200 
200 
200 
200 
200 

-



TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLARI 

Sıra 
No Proje Adı ve Yeri 

Ş
eh

ir 

Kö
y 

S a y ı 

Y
en

i B
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a 
(D
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) 

Ek
 B
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a 

(D
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sl
ik

) 

P
an

si
yo

n 

S
po

r 
S
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u 
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O
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rım
 

Uygulanan 
Tip-özel 
Proje No 

Alanı (m.2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlam 
Bitiş 

11 

12 

NAKLİ YEKÛN 

Bünyan Ekinciler Köyü 
ilköğretim Okulu 
Sarız Kırkısrak Köyü Şükrü 
Uzun ilköğretim Okulu 

TOPLAM 

7 

-
-

7 

3 

X 

X 

5 

20 

-

-

* 

20 

124 

9 

-

133 

-
-

-

-
-

[ -

-
7 

• 7 ' 

6 

X 

X 

8 

10416 

Özel 

'.-

521 

300 

1.042 

900 

-

200 
200 
200 
200 

Erdoğan AY ATA Nihat CANPOLAT 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

442.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, öğretmenlerin hayat standardına ve çalışma 

şartlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7264) 

TCSAKIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. \ \ \ \ 

Atillâ BAŞOĞİÇ? 
Adana Milletvekili t 

Bir nesli diğerine bağlayarak ulvi bir vazifeyi yerine getiren, kültür emperyalizmine karşı 
yegâne ordumuz olan; 

a. öğretmenlerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi hususunda çalışmalarınız var 
mıdır, varsa nelerdir? 

b. öğretmenlerimizin bütün günü ayakta geçirmelerine sebebiyet veren nöbet 
mükellefiyetinin başka personele devredilmesi yahut yarım güne düşürülerek sayısının 
artırılması suretiyle hafifletilmesi düşünülebilir mi? 

c. öğretmenlerimizin meslek hastalıktan nelerdir; bazı ülkelerde olduğu gibi sağlık 
koşullarının tazmini olarak görebileceğimiz "tebeşir parası" gibi uygulamalar 
bakanlığımızca düşünülebilir mi? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-I 1/3*>I*K ^ /S-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun, "Öğretmenlerin hayat standardına ve 
çalışma şartlarına ilişkin'" ilgi yazı eki 7/7264 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

a-b-c) Devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet programları çerçevesinde 
Bakanlığımız personelinin cmek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer özlük haklarında; 
personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, 
personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak dengeli bir iyileştirme sağlanmasına 
yönelik çalışmalar. Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 
sürdürül mektedi r. 

Ayrıca, bu genel kapsamın bir parçası olarak; öğretmenlerimizin değişme ve gelişmeleri 
izlemeleri teşvik edilerek, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi suretiyle eğitimde 
verimliliğin artırılmasını sağlamak amacıyla öğretmenlik mesleği kariyer basamakları oluşturmaya 
yönelik olarak 5204 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

Bu Kanunda; öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra "öğretmen", "uzman 
öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması ve başöğretmen unvanı 
kazanmış olanlara ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının % 40'ı, uzman öğretmen 
unvanı kazanmış olanlara ise ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının % 20'si oranında 
eğitim-öğretim tazminatının ayrıca ödenmesi öngörülmüştür. Bu Kanuıı'un uygulanmasına ilişkin 
yönetmelik çalışması da tamamlanma aşamasına getirilmiş olup yakın bir tarihte yürürlüğe 
konulacaktır. 

Böylece öğretmenlerimiz hem mesleki kariyer yapma imkân ve fırsatına kavuşmuş olacaklar, 
hem de mali hak ve statülerinde iyileştirmeler sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, öğretmenlerimizin tebeşir, ispirtolu keçeli kalem atölye ve laboratuva^lardaki * 
kimyasal maddeler ile gürültülerden olumsuz olarak etkilendiği, solunum yolu hastalıkları ve duyma 
özelliğinin olumsuz etkilendiği ve benzeri hastalıklara yakalanabildiği, öğrenci davranışlarından 
psikolojik olarak olumsuz etkilendiği, sürekli ayakta olması nedeniyle eklem hastalıklarına 
yakalanabildiği görülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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443.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'in, Mardin İl Millî Eğitim Müdürünün görevden 
alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7265) 

T.B.M.M BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak, cevaplandırılmasını arz ederim. 22 / 06 / 2005 

MvA\ 
Mardin Milli Eğitim Müdürü Selim URAN : Milli Eğitim Bakanı Sayın 

Hüseyin ÇELÎK'in imzasıyla bu göreve atandığı halde, bugüne kadar görevini 
başarı ile yapmış, Atatürk İlkelerine bağlı ve sadık iken; vatandaşlar ve kamu 
görevlileri ile olumlu münasebetler kurarak, öğretmen atamalarını da, adil bir 
şekilde yapmışken, ayrıca Milli Eğitim ihalelerini dürüstlük ve şeffaflık çerçevesi 
içinde sonuçlandırmıştır. 

Ayrıca, ilimizde eğitime yüzde yüz katkı ve ..Haydi Kızlar Okula 
Kampanyalarındaki büyük emek ve özverili çalışmalarına' rağmen; Mardin 
Milletvekillerinin ve Milletvekili yakınlarının şahsi isteklerini yerine getirmediği 
için görevden alınmıştır. 

1-Mardin Milli Eğitim müdürü Selim URAN, hangi gerekçelerle görevinden 
alınmış tır ? Selim URAN'in kendi imzanızla atandığını unuttunuz mu ? 

2- Yerine getirilmek istenen kişi, hakkında Atatürk ilkeleri", şeffaflık ve 
dürüstlük anlayışları bakımından araştırma yaptınız mı? Mardin Milletvekillerinin 
önerileri ile mi atanacak tır ? Onlarla yakınlığı var mıdır ? 

3- Mardin Milletvekillerinden birinin kardeşinin sözlü saldırısına maruz 
kalmasına rağmen, yalnız şahsi isteklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 
görevden alınmasının, arkasında siyasi bir baskı var mıdır ? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.O.APK.O.03.O5.03-11/SfcU* H/8/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

Mardin Milletvekili Sayın Muharrem DOĞAN'ın, "Mardin İli Millî Kğitim 
Müdürünün görevden alınmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7265 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Mehmet Selim URAN, Mardin Millî Eğitim Müdürü iken, hakkında yapılan 
soruşturma sonucu düzenlenen raporda getirilen teklif doğrultusunda bu görevden alınmıştır. 

2. Mehmet Selim URAN'ın görevden alınmasından sonra Mardin Millî Eğitim 
Müdürlüğü görevine Bakanlığımızca görevlendirme ya da atama yapılmamıştır. 
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3. Söz konusu kişi, hakkında yapılan soruşturma sonucunda getirilen teklif 
doğrultusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önüne alınarak görevden alınmış 
olduğundan siyasi baskı sonucu görevinden alındığı yönündeki iddialar gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

444.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7266, 7/7267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 6 lernu. 2-005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04.072005 tarihli ve KAN.KARMDA01.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Kayseri İli'nde 2003-

2004 ve 2005 yıllarında gerçekleşen yatırımlara" ilişkin 7/7266 ve 7/7267 Esas numaralı 

yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından verilen "Kayseri İli'ndc 2003,-
2004 ve 2005 yılında gerçekleşen yatırımlara" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak. 2003-2004-2005 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 yılı Yatırım Programlarında; 
200 yataklı Kayseri Çocuk Hastanesi yer almaktadır. Söz konusu Hastane hayırsever 

vatandaş tarafından yaptırılmakta olup, inşasına başlanmıştır. 

Cevap 2 Makine ve teçhizat ödeneğinden 2003 yılı 480.000 YTL 2004 yılı 225.000 
YTL 2005 yılı 600.000 YTL olmak üzere toplam 1.305.000 YTL gönderilmiştir. 

Cevap 3- Gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Süresi içinde tamamlanmamış yatırımımız bulunmamaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 

445.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7268) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Hacı İbrahim 

1-2001-2002 yılladı 
ödenek ayrılmıştır, 

ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınızca Bartın Hinin tamamına ne kadar 
ne kadarı gerçekleşmiştir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ ^ S *l* 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

ANKARA 

2 5 tee 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04.072005 tarMwKANXARAIDA01.0.GNSA10.00.02-7/7374-12701/36381sayık yazılan. 

Bartın Milletvekili Sayın Hacı İbrahim KABARIK tarafından verilen "Bartın İline 

2001 ile 2004 yıllan arasında ayrılan ödenek miktanna" ilişkin 7/7268 Esas numaralı yazılı 

soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. brrRecep'AKDAĞ 
Bakan 

Bartın Milletvekili Sayın Hacı İbrahim KABARIK tarafından verilen "Bartın 
İli'ne 2001 ile 2004 yıllan arasında aynlan ödenek miktanna" ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1) 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınızca Bartın İlinin tamamına ne 
kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

CEVAPLAR: ^ \ 
Bakanlığımızca yapılan "Sağlık Envanteri" çalışması sonucunda ciddi kaynak 

tasarrufu sağlanmış ve illerin ödenek ihtiyaçları azami ölçüde karşılanmaya çalışılmıştır. 

Cevap 1- Bartın iline yıllara göre aynlan ödenek miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

Konusu 
Sağlık 

Kurumlan 
Yatırım 

ödenekleri 
Yataklı tedavi 

Kurumlan 
Cari 
Harcamalar 

2001 

2.086.354.000.000 TL 

60.000.000.000 TL 

214.394.990.000.TL 

2002 

2.165.000.000.000 TL 

40.000.000.000 TL 

630.230.409.000. TL 

2003 

2.105.100.000.000 TL 

200.000.000.000 TL 

377.040.870.000. TL 

2004 

3.171.000.000.000TL 

625.000.000.000 TL 

4.460.600.050.000.TL 

Gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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446.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7269) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ OI-446 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 2 5 TEM 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 
İLGİ: 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7269-12567 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in. "Kayseri İline 2003-2004 yıllarında yapılan 
yatırımlara " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7269) esas nolu yazılı 
soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: önerge cevabı Sanaytve TicareTBakînı 
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BURSA MİLLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Kayseri İline 2003-2004 yıllarında yapılan 
yatınmlara ilişkin Bakanlığımız ve Bağlıjlgili Kuruluşlarım ilgilendiren hususlar aşağıda 
sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11 maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaattan, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma işlemleri, Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 
Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlannm tamamı 
kredi ile desteklenmektedir. Bu çerçevede; 
2003 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

2004 yıh 
ödeneği (net) 

TL 

2004 yıh Revize 
Ödeneği TL 

2004 yıh 
Harcaması TL 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

İncesu OSB/600 Ha. 
Tomarza KSS/55 
işyeri altyapı 

1.720.000.000 
129.000.000.000 

1.720.000.000 
144.000.000.000 

0 
142.196.000.000 

(*) 
2006 

2004 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Tomarza KSS 55/ 
işyeri altyapı 

2004 yıh 
Ödeneği (net) 

TL 
348.000.000.000 

2004 yıh Revize 
ödeneği TL 

348.000.000.000 

2004 yıh 
Harcaması TL 

233.568.000.000 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2006 

(*) İnşaata kendi imkanlan ile devam etmesi nedeniyle 2004 yılı Yatınm Programından 
çıkanlmıştır. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Malumlarınız olduğu üzere; KOSGEB; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) 
teknolojik yemliklere süratle uyumlarım sağlamak, rekabet güçlerim yükseltmek ve 
ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 1990 yılında, 3624 Sayılı Yasa ile 
kurulmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kamu kuruluşu olup, söz konusu Kanun'un 
2. Maddesi 4. paragrafında belirtildiği üzere imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 1-
150 işçi çalıştıran işletmelere hizmet ve destekler vermektedir. 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Kayseri'de mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi (İGEM) 
ve bir adet Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) aracılığıyla, Kayseri ilinde faaliyet 
gösteren 1217 işletmeye anket uygulattınlmıştır. KOSGEB'in veri tabamna kayıtlı olan bu 
işletmelerden, yaptınlan anket sonuçlanna göre Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları 
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talep edilmiştir. Bu bağlamda, ilgi yazınız ekindeki ; 7/7269 ve 7/7270 no.lu soru 
önergelerine ilişkin cevaplar aşağıya dercedilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluş, KOBÎ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. Kayseri ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için 169 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, 
diğer işletmelerden de SYH doldurmaları ve Kayseri ilindeki Merkezlere iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Kayseri ilindeki İGEM'in 
bütçesi 4.500.000.000.000,00 TL ve TEKMER'in bütçesi 1.286.000.000.000,00 TL'dir. 
2005 yılı için Kayseri ilindeki İGEM Merkezimize 3.003.000,00 YTL ve TEKMER 
Merkezimize 21.500,00 YTL ( sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Kayseri ili ve hizmet kapsamı alanında olan Sivas ve 
Yozgat illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında Kayseri ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 634.679.946.748.- TL'dir. 2004 yılında ise bu miktar 3.499.978.617.842.-TL*yi 
bulmuştur. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; Kayseri'de 2004 
yılından günümüze kadar, 42 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın "KOBl Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla, 2.922.000.000.000.-TL'lik Banka 
kredisi kullanmışlardır. Yine KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile 
imzaladığı protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 83 işletme yararlanmış ve 
10.529.340.000.000.-TL'lik "ihracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz 
konusu bankalara KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında Kayseri'deki Merkezlerimize ayrılan bütçenin %73' ü 
işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 3.024.500.-YTL'lik destek bütçesinin 
%30'u ilk altı ayda kullandırılmıştır ( Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 
2005'in ilk dört ayında destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBl'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB 
destekleri Kayseri ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığımızın İlgili Kuruluşu olarak halıcılık ve el sanatları sektöründe faaliyet 
gösteren Sümerhalı, kurulduğu 1989 yılından beri Kayseri ili ve çevre illerde el halıcılığı 
alanında faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu faaliyetler, Kayseri Halıcılık Bölge Şefliği 
marifetiyle yürütülmektedir. 

Halen Kayseri Halıcılık Bölge Şefliğimiz hinterlandında yer alan üretim faaliyetleri, 
kurulu 132 adet tezgahta çalışan 199 dokuyucu ile sürdürülmektedir. Üretim faaliyetleri 

ağırlıklı olarak Kayseri Merkez de bulunan Gülüce, Palas ve SüksUn beldelerinde münfent 
dokuyucularla gerçekleştirilmektedir. 

Pazardaki arz-talep dengesine göre gerçekleşen fiili üretime paralel olarak değişen 
kurulu kapasitesi ile Kayseri yöresindeki 2003 ve 2004 yılları itibariyle kesin faaliyetleri 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 

YILLAR 

2003 
2004 

TEZGAH 
SAYISI 

110 
48 

DOKUYUCU 
SAYISI 

95 
79 

ÜRETİM 
MİKTARI 

(M1) 
908 
118 

FİİLİ 
HARCAMA 

(YTL) 
434,475 
189,104 
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447.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7270) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\C 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadaıiık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHÎ 01-Z,qS 2 5 TEM 2°°5 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

İLGİ: 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7270-12567 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Kayseri İline 2005 yılında planlanan 

yatırımlara " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7270) esas nolu yazılı 
soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: önerge cevabı ——•—\ — ^ v-
AJCOŞKÜNK 

Sanayi ve Ticaret BaKanı 
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BURSA MİLLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Kayseri İline 2005 yılında yapılan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,İlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11 maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma işlemleri, Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 
Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının tamamı 
kredi ile desteklenmektedir. Bu çerçevede; 

2005 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Tomarza KSS 55/ 
işyeri altyapı 

gramı 
2005 yıh 
Ödeneği 

(net) YTL 
398.560 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

398.560 

2005 yılı 
Harcaması YTL 

50.544 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2006 

(*) İnşaata kendi imkanları ile devam etmesi nedeniyle 2004 yılı Yatırım Programından 
çıkarılmıştır. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Malumlarınız olduğu üzere; KOSGEB; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) 
teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve 
ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 1990 yılında, 3624 Sayılı Yasa ile 
kurulmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kamu kuruluşu olup, söz konusu Kanun'un 
2. Maddesi 4. paragrafında belirtildiği üzere imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 1 -
150 işçi çalıştıran işletmelere hizmet ve destekler vermektedir. 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Kayseri'de mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi (İGEM) 
ve bir adet Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) aracılığıyla, Kayseri ilinde faaliyet 
gösteren 1217 işletmeye anket uygulattırılmıştır. KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olan bu 
işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları 
talep edilmiştir. Bu bağlamda, ilgi yazınız ekindeki ; 7/7269 ve 7/7270 no.lu soru 
önergelerine ilişkin cevaplar aşağıya dercedilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluş, KOBİ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. Kayseri ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için 169 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, 
diğer işletmelerden de SYH doldurmaları ve Kayseri ilindeki Merkezlere iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 
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Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, ÇÖOp 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Kayseri ilindeki İGEM'in 
bütçesi 4.500.000.000.000,00 TL ve TEKMER'in bütçesi 1.286.000.000.000,00 TL'dir. 
2005 yıh için Kayseri ilindeki İGEM Merkezimize 3.003.000,00 YTL ve TEKMER 
Merkezimize 21.500,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Kayseri ili ve hizmet kapsamı alanında olan Sivas ve 
Yozgat illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında Kayseri ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 634.679.946.748.- TL'dir. 2004 yılında ise bu miktar 3.499.978.617.842.-TL'yi 
bulmuştur. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; Kayseri'de 2004 
yılından günümüze kadar, 42 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nm "KOBİ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla, 2.922.000.000.000.-TL'lik Banka 
kredisi kullanmışlardır. Yine KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile 
imzaladığı protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 83 işletme yararlanmış ve 
10.529.340.000.000.-TL'lik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz 
konusu bankalara KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında Kayseri'deki Merkezlerimize ayrılan bütçenin %73' ü 
işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 3.024.500.-YTL'lik destek bütçesinin 
%30'u ilk altı ayda kullandırılmıştır ( Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 
2005'in ilk dört ayında destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri 
Kayseri ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığımızın İlgili Kuruluşu olarak halıcılık ve el sanatları sektöründe faaliyet 
gösteren Sümerhalı, kurulduğu 1989 yılından beri Kayseri ili ve çevre illerde el halıcılığı 
alanında faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu faaliyetler, Kayseri Halıcılık Bölge Şefliği 
marifetiyle yürütülmektedir. 

Halen Kayseri Halıcılık Bölge Şefliğimiz hinterlandında yer alan üretim faaliyetleri, 
kurulu 132 adet tezgahta çalışan 199 dokuyucu ile sürdürülmektedir. Üretim faaliyetleri 
ağırlıklı olarak Kayseri Merkez de bulunan Gülüce, Palas ve Süksün beldelerinde münferit 
dokuyucularla gerçekleştirilmektedir. 

Pazardaki arz-talep dengesine göre gerçekleşen fiili üretime paralel olarak değişen 
kurulu kapasitesi ile Kayseri yöresindeki 2005 yılı bütçe hedefi ile Mayıs ayı itibariyle 
faaliyetleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

DÖNEM 

2005 
Bütçe hedefi 
Mayıs -2005 Fiili 

TEZGAH 
SAYISI 

200 
132 

DOKUYUCU 
SAYISI 

400 
199 

ÜRETİM 
MİKTARI 

(MJ) 
3100 

144 

FİİLİ 
HARCAMA 

(YTL) 
674,628 
97,513 
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448.- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, fındık üreticisinin yaşadığı doğal afete ve uğ
radığı zarara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUK
ÇU"nun cevabı (7/7271) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince; Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Arz ederim. 

Kazım TÜRKMEN 
CHP Ordu Milletvekili 

Türkiye Dünya fındık üretiminin % 751niy ihracatının ise % 85'ini elinde 
bulundurmaktadır. Ülkemiz ortalama her yıl fındıktan 1 milyar ABD Doları civarında 
döviz geliri sağlamaktadır. 

Fındık, ağırlığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde olmak üzere yaklaşık 8 milyon 
insanın geçim kaynağıdır. Geçen yıl Nisan ayında meydana gelen Don felaketi 
tarım ürünleri arasında en büyük darbeyi fındık ürününe vurmuştur. Bölgede ürün 
kaybı yer yer % 90'a ulaşmıştır. Bu da ana geçim kaynağı fındık olan bu bölgede 
üreticiden esnafa kadar her kesimi olumsuz yönde etkilemiştir. 

1. Fındık üreticilerinin yaşanan bu don felaketi nedeniyle uğradıkları zararın 
maddi miktarı illere göre rakamsal olarak nedir? 

2. Bu zarann tesbiti nasıl ve hangi kuruluşlar tarafından yapılmıştır? 
3. Fındık üreticilerinin bu maddi zarannın bugüne kadar yüzde kaçı 

ödenmiştir? Bunun rakamsal miktarı nedir? 
4. 2090 sayılı yasaya göre üreticiye kanuni zarar bedellerinin geri kalan 

kısmının ödenmesi ne zaman yapılacaktır ? 
T.c. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- /^>%-V ™ Tcıv/nv/rı TV ı n n ? 
Konu : Yazıl, Soru önergesi 2 0 T E M M U Z 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'e ait 7/7271 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

NimeKÇüBUKÇU 
EKLER Devlet Bakanı 
1-Görüş Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kazım TÜRKMEN 

Ordu Milletvekili 
Esas No : 7/7271 

Türkiye Dünya fındık üretiminin % 75'ini, ihracatının ise % 85'ini elinde 
bulundurmaktadır. Ülkemiz ortalama her yıl fındıktan 1 milyar ABD Dolan civarında döviz 
geliri sağlamaktadır. 

Fındık, ağırlığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde olmak üzere yaklaşık 8 milyon insanın 
geçim kaynağıdır. Geçen yıl Nisan ayında meydana gelen don felaketi tarım ürünleri arasında 
en büyük darbeyi fındık ürününe vurmuştur. Bölgede ürün kaybı yer yer % 90'a ulaşmıştır. Bu 
da ana geçim kaynağı fındık olan bu bölgede üreticiden esnafa kadar her kesimi olumsuz 
yönde etkilemiştir. 
SORU 1) Fındık üreticilerinin yaşanan bu don felaketi nedeniyle uğradıkları zararın 
maddi miktarı illere göre rakamsal olarak nedir? 
CEVAP 1) Don felaketi nedeniyle fındık üreticilerinin uğradıkları maddi zararın illere göre 
dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

İL 

ORDU 
SAMSUN 
TRABZON 
GİRESUN 
TOPLAM 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 
71.123 
14.944 
14.197 
36.660 

136.924 

ZARAR BEDELİ 
(TL) 

320.116.555.870.000 
74.287.578.000.000 
90.195.710.000.000 

146.837.968.500.000 
633.437.812.370.000 

KANUN KAPSAMINDAKİ 
MİKTAR (TL) 

160.185.102.127.050 
33.997.938.796.036 
17.641.292.200.236 
84.237.131.600.000 

296.061.464.723.321 

ÖDENEN MİKTAR 
%15 (TL) 

24.253.266.349.340 
5.098.190.136.005 
2.691.713.779.945 

12.591.642.550.000 
44.634.812.615.290 

SORU 2) Bu zararın tesbiti nasıl ve hangi kuruluşlar tarafından yapılmıştır? 
CEVAP 2) Tabii afetlerin vuku bulduğu mahalde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 
ilçede Kaymakamın Başkanlığında; Mal Müdürü, Tarım İlçe Müdürü, T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. Müdürü ve Ziraat Odası Başkanının oluşturduğu İlçe Hasar Tespit Komisyonunca, 
tabii afetler nedeniyle tüm tarımsal varlığı zarar gören varlığa oranlanması sonucu zarar 
oranı % 40'm üzerinde olduğu tespit edilen ve bu zararlarını diğer gelirleri ile 
karşılayamayacak durumda olduğu belirlenen çiftçiler ile ilgili taleplerin yer aldığı Komisyon 
Karan alınarak il'e gönderilmektedir. 

İlde Vali veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; Defterdar, Tarım İl 
Müdürü, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müdürü, Ziraat Odası Başkanından oluşan Komisyon, İlçe 
Hasar Tespit Komisyonu Kararlanndaki talepleri değerlendirmekte ve İl Hasar Tespit 
Komisyon Karanna bağlayarak Bakanlığımıza göndermektedir. 

İl Hasar Tespit Komisyonu Kararlarında belirlenen talepler doğrultusunda çiftçilere 
ödenek imkanları çerçevesinde Bakanlığımız tarafından tahsis yapılmaktadır. 

SORU 3) Fındık üreticilerinin bu maddi zarannın bugüne kadar yüzde kaçı 
ödenmiştir? Bunun rakamsal miktan nedir? 
SORU 4) 2090 sayılı yasaya göre üreticiye kanuni zarar bedellerinin geri kalan 
kısmının ödenmesi ne zaman yapılacaktır ? 
CEVAP 3-4) Ordu, Samsun, Trabzon ve Giresun illerine 2090 sayılı Kanun kapsamında 
ödenmesi gereken tutarın ödenek imkanlan çerçevesinde % 15'i ödenebilmiş olup, 4 ilimize 
ödenen toplam tutar 44.6 Trilyon TL'dir. Bütçeye Ödenek aktarılması halinde geriye kalan 
miktann ödemesi yapılacaktır. 
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449.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara, 

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7272, 7/7273) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M 
Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

22.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211- Ç J & 2 - 29 TEMMUZ 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal.DEMİREL'e ait 7/7272, 
7/7273 ve Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'a ait 7/7274 esas nolu yazılı sbru 
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7272 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 
SORU 1) Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yıllan 
arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 
SORU 2) Bu yatıranlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
SORU 3) Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
CEVAP 1-2-3) Kayseri iline ait 2003-2004 yıllannda yapılan yatırımlar, aynlan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek miktarlan ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara ulaşılamamaktadır. 
Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek şekilde sonuçlandırmak 
için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması 
yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projeler planlanan 
sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre 
uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren projelerdir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7273 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 
SORU 1) Kayseri ilimizde Baicanlığımzla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
CEVAP 1-2-3) Kayseri iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 
CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda yapılan 
değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına gidilebilecektir. 
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RSS^SİfS 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 

Haziran 2005 itibari ile 

ANADOLU SU HAVZASİ REHABİLİTASYON PROJESlfJÜGEM) 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 
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450.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7274) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Hacı İbrahim fcaÇBARIK 

Bap 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say, : B.İ2.0.APK.0.07-2U- ^ 6 2 _ 29 T E M M U Z 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal.DEMİREL'e ait 7/7272, 
7/7273 ve Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'a ait 7/7274 esas nolu yazılı soru 
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

f L/l^4s4sts^*<^S&&v/l«~ 
EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Hacı İbrahim KABARIK 

Bartın Milletvekili 
Esas No : 7/7274 

SORU 1) 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı ilgili kuruluşlarca Bartın İlinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı 
gerçekleşmiştir? 

CEVAP 1) 2002 yılında Bartın iline ayrılan yatırım miktan 142.790.000.000 TL, harcanan 
yatırım miktarı ise 126.751.000.000 TL olup, 2003-2004 yıllarında yapılan yatırımlar, ayrılan 
ödenek miktarları ve kullanılan ödenek miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 
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2000 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATİRİM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
CAYIR-MER- A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
TARIMSAL YAYM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 

II 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN • 

Öden 

1 

BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ORETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
CAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 

KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRM) 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ORONLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
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451.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara, 

Kayseri ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7275, 7276) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

22.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 
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Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin 'tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araş t ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

™ I , n : B.11.0 A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / - « t ^ t ^ ^ } J ? 2 A Ğ U S T O S 2005 
KONU : Bursa Mil le tveki l i 

Sayın Kemal DEMÎREL'in 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ilgi:TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7275-12551 ve 7/7276-12563 sayılı yazılı 
soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

E K : 
2 Cevap formu • 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7275-12551 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Kayseri ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Kayseri İlimize, 2003-2004 yılları arasında 
Santral, Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, R/L, ADSL ve Smart Kartlı 
Ankesörlü Telefon alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Kayseri İlimize 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 6.588.964.000.000 TL ve 2004 
yılında ise 7.143.531.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Kayseri İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-
Yenileme," "Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki 
yatırımlar için 51.919.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Akkışla, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, 
Posta İşleme Merkezi, Sarız, Tomarza ve Yeşilhisar PTT Merkezlerinin 
Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, Donanım ve 
Montaj işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve yenilenmesi ile 
poliklinik ihtiyaçlarının giderilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" 
"Makine ve Teçhizat Alımı" ile "Taşıt Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 
229.193.000.000 TL harcama yapılmış ve 9 mşrkezin otomasyonu sağlanmıştır. 
Bugün itibariyle Başmüdürlüğe bağlı 17 Melkezl^e^OŞube olmak üzere toplam 37 
işyeri otomasyon hizmetine açık bulunmaktadır. \ 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Kayseri İlimize, 2003 yılında; "Mevcut 
Lokomotif Depoları ile Revizöriük Atölyelerinin Modernizasyonu ile Hızlı Tren 
için Depo Yapımı", "Yol Yatırımları", "Gar İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ye 
Tesisleri" ile "Mevcut Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Haberleşme Tesisleri Tevsii, 
Yenilenmesi" projeleri kapsamında toplam 173.200.000.000 TL harcama 
yapılmıştır. 
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2004 yılında ise; "Mevcut Lokomotif Depolan ile Revizörlük Atölyelerinin 
Modernizasyonu", "Gar, İstasyon, Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve 
Onarımı" ve "Mevcut Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Haberleşme Tesisleri Tevsii, 
Yenilenmesi" projeleri kapsamında toplam 237.300.000.000 TL harcama 
gerçekleştirilmiştir. 

HAVA ULAŞIMI 

Kayseri Havaalanı için 2003 yılında 6J56.575.000.000 TL ve 2004 yılında da 
2.880.268.000.000 TL harcama yapılmıştır. ^ 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7276-12563 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Kayseri İlimizin 2005-Mayıs sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 1.221.000 YTL olup, yatırımların yıl sonuna kadar gerektirdiği ödenekler 
de program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Kayseri İlimize 2005 yılında 209.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Software Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında 2. Hava İkmal 
Komutanlığı, Ağır Sanayi, Argıncık, Aydınhkevler, Barbaros, Battalgazi, Belsin, 
Erciyes Üniversitesi, Fevzi Çakmak, Kiçikapı, Mimar Sinan, Organize Sanayi, 
Otogar, Paraşüt Er Eğitim, Yavuzlar, Yenimahalle, Yıldırım Beyazıt, Zincidere 
PTT Şubelerinde otomasyonun yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl sonuna kadar 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

- 1665 -



T.B.M.M. B: 127 19 .9 .2005 O: 2 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

2005 yılı Yatırım Programında "Gar İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve 
Tesisleri", "Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii 
ve Yenilenmesi" ile "Mevcut Lokomotif Depolan ve Revizörlük Atölyeleri" 
projeleri kapsamında 7.791.900 YTL yatırım yapılması planlanmış olup, işlerin yıl 
sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. 

HAVA ULAŞIMI 

Kayseri Havaalanı Dış Hatlar Terminali Otopark ve Mütemmimleri İnşaatı 
projesine 2005 yılında 2.750.000 YTL ödenek ayrılmış olup, ihalesi henüz 
gerçekleştirilemediğinden harcama yapılmamıştır. 

Ayrıca, Havaalanı eksikliklerin giderilmesi amacıyla yıl içinde yapılacak 
işlere karşılık 518.100 YTL ödenek ayrılmıştır. 

452.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'in, ülkemizdeki özel havayolu taşımacılığına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7277) 

TÜRKİYE BÜYÜKİVltLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Ulaştırma Bakam Binali Yıldırım tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

İnsanın en doğal haklarından biri olan hızlı, konforlu ve güvenli seyahat etme 
özgürlüğünü sağlamak hükümetlerin görevidir. Ancak 14.06.2005 tarihinde basına yansıyan bir 
habere göre özel bir havayolu şirketine dönük uygulamalar zihinlerde soru işaretlerine neden 
olmuştur. 

1. Özel hava yolları ülkemizdeki uçuşlar için gerekli izinleri ve çahşmalan yerine 
getirmiş midir? Eğer yükümlülükler yerine getirilmiş ise uçuş izni konusunda neden hala sorun 
yaşanmaktadır? Bugüne kadar hangi firmalar uçuş izni almıştır? 

2. Daha önceleri iç hatlarda slot uygulamasının çok yaygın uygulanmadığını ancak 
Ankara uçuşlarına başlayan özel bir firmadan sonra slot izni ile ilgili problem yaşanmaya 
başlandığını görüyoruz. Slot kontrolünün THY tarafından yapılması rekabet kuralları açısından 
doğru mudur? 

3. Slot kontrolünün sivil havacılığa devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
4. Ankara uçuşları için özel hava yollarının karşısına çıkartılan zorluklar aslında 

vatandaşlarımızın özgürce seyahat edebilmesine dönük zorluklar değil midir? Vatandaşlarımızın 
bu türden sıkıntılarla karşılaşmaması için herhangi bir çalışmanız var mı? 

5. Rekabetin fiyat politikasında olduğu kadar hizmet kalitesinde de geçerli olması 
gerektiğinden yola çıkarak bakanlığınızın devlet kuruluşu olan THY'n'ai dönük olarak yanlı 
davrandığı ve özel havacılığa yaşam alanı bırakmadığı görülmektedir. Koşulların düzeltilmesi 
konusunda çalışmalarınız nelerdir? 
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6. özel hava yollannın uygulamak istediği uçak ve otobüs entegrasyonu ile çevre ilden 
havaalanına, havaalanından çevre ile hizmet götürmek yolculara büyük kolaylık sağlayacağı gibi 
yeni yolcu potansiyeli yaratacaktır. Bu konudaki müracatlara bakanlığınız ne türden yanıtlar 
vermiştir? 

7. THY'nin rekabet edeceği hedefi doğru seçtiğini söylemek mümkün müdür? 
8. THY havalimanlannın kapasitelerini kilitleyerek kendi kendine verdiği slotlan tam 

olarak kullanmakta mıdır? Bunların ne kadarını ihlal etmektedir? 
T.C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

„ ^ ^ 2 6 TEMMUZ 2005 
SAYI : B .11 .0 .APK.0 .10 .01 .610-01 / -»3SO^r \CZ-S^ 
KONU :Manisa Milletvekili 

Sayın Ufuk ÖZKAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12567 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Ufuk ÖZKAN'ın 7/7277-12566 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binalı YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

E K : 
Cevap formu( 

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN UFUK ÖZKAN'IN _ 
7/7277-12566 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

İnsanın en doğal haklarından biri olan hızlı, konforlu ve güvenli seyahat etme 
özgürlüğünü sağlamak hükümetlerin görevidir. Ancak 14.06.2005 tarihinde basına 
yansıyan bir habere göre özel bir havayolu şirketine dönük uygulamalar zihinlerde 
soru işaretlerine neden olmuştur. 

SORU 1- Özel hava yolları ülkemizdeki uçuşlar için gerekli izinleri ve 
çalışmaları yerine getirmiş midir? Eğer yükümlülükler yerine getirilmiş ise uçuş izni 
konusunda neden hala sorun yaşanmaktadır? Bugüne kadar hangi firmalar uçuş izni 
almıştır? 
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SORU 2- Daha önceleri iç hatlarda slot uygulamasının çok yaygın 
uygulanmadığını ancak Ankara uçuşlarına başlayan özel bir firmadan sonra slot izni 
ile ilgili problem yaşanmaya başlandığını görüyoruz. Slot kontrolünün THY 
tarafından yapılması rekabet kuralları açısından doğru mudur? 

SORU 3- Slot kontrolünün sivil havacılığa devredilmesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

SORU 4- Ankara uçuşları için özel hava yollarının karşısına çıkartılan 
zorluklar aslında vatandaşlarımızın özgürce seyahat edebilmesine dönük zorluklar 
değil midir? Vatandaşlarımızın bu türden sıkıntılarla karşılaşmaması için herhangi bir 
çalışmanız var mı? 

SORU 5- Rekabetin fiyat politikasında olduğu kadar hizmet kalitesinde de 
geçerli olması gerektiğinden yola çıkarak bakanlığınızın devlet kuruluşu olan 
THY'na dönük olarak yanlı davrandığı ve özel havacılığa yaşam alanı bırakmadığı 
görülmektedir. Koşulların düzeltilmesi konusunda çalışmalarınız nelerdir? 

SORU 6- özel hava yollarının uygulamak istediği uçak ve otobüs entegrasyonu 
ile çevre ilden havaalanına, havaalanından çevre İPe hizmet götürmek yolculara 
büyük kolaylık sağlayacağı gibi yeni yolcu potansiyeli yaratacaktır. Bu konudaki 
müracaatlara bakanlığınız ne türden yanıtlar vermiştir? 

SORU 7- THY'nin rekabet edeceği hedefi doğru seçtiğini söylemek mümkün 
müdür? 

SORU 8- THY havalimanlarının kapasitelerini kilitleyerek kendi kendine 
verdiği slotları tam olarak kullanmakta mıdır? Bunların ne kadarını ihlal etmektedir? 

CEVAP: 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamındaki yerli ve yabancı tüm 
havayolu şirketleri, tarifeli, tarifesiz, kargo ve münferit bütün uçuşları için uçuş 
müsaadesi(permi) almak zorundadırlar. Kanun uyarınca, yaz ve kış tarife döneminde 
dönemsel ve münferit tüm uçuş talepleri Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'nce değerlendirildiğinden, ülkemizde faaliyet gösteren tüm yerli ve 
yabancı havayolu şirketleri uçuş müsaadesi almışlardır. Ulusal havayolu şirketimiz 
THY A.O. ile birlikte Onur Havayolları, Fly Havayolları, Atlas Jet Havayolları ve 
Sun Express Havayolları, iç hat tarifeli seferleri için Bakajılığıın+z^ tarafından 
yetkilendirilmiştir. İşlemlerini sivil havacılık standartlarına uygütır otâraî^ifa eden 
özel havayolu işletmelerine izin verilmemesi söz konusu değildir. > '*;'*'' v 

Ayrıca, sektörde bir karmaşa yaşanmaması için, bazı hatlardaki kapasitelerin 
tam olarak belirlenmesi ve ekonomik karlılık hesaplarının yapılması yönündeki 
çalışmalar da devam etmektedir. 

Slot uygulamaları yetkisi; 27.03.1992 tarihli Bakanlık Olur'u ile 1992 yılı yaz 
sezonundan itibaren Özelleştirme kapsamına alınan THY A.O. Genel Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturulan Slot Koordinatörlüğü ve DHMİ'nin Atatürk Havalimanında 
kurulan Slot Koordinasyon Merkezine verilmiş ve bugüne kadar uygulanagelmiştir. 

Bilindiği üzere, 1992 yılında ulusal bazda THY A.O. tek havayolu şirketi iken, 
sonraki yıllarda ve özellikle Bakanlığımızca uygulamaya konulan Bölgesel Havacılık 
Projesi kapsamında özel havayolu şirketleri de giderek artmıştır. Ulusal bazda 
rakipsiz olarak faaliyet gösterirken Slot uygulamasının THY A.O.'nca 
gerçekleştirilmesi geçmiş yıllardaki şartlarda uygun olabilir ancak, gelişen havacılık 
sektöründe oluşan rekabet sonucu bu uygulamanın sakıncalı olduğu, yapılan inceleme 
sonucunda THY'nin da aldığı slotlara tam olarak uyamadığı saptanmıştır. 
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Havayolu taşıyıcılarına adil, eşit, katılımcı ve planlanan kapasitelere uyumlu 
hizmet sağlamak üzere; 30.06.2005 tarihli Olur'la THY A.O. ve DHMÎ bünyesinde 
bulunan Slot Koordinasyon merkezlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz 
başkanlığında yeniden yapılandırılması çalışmalarına başlanmış olup, uygulama 
prensiplerine ilişkin talimat çalışmaları da kısa sürede sonuçlandırılıp uygulamaya 
konulacaktır. 

Bakanlığımızca başlatılan Bölgesel Havacılık Projesi kapsamında giderek artan 
özel havayolu işletmelerinin uçuş talepleri, bazı teknik çalışmaların tamamlanması ve 
konunun ekonomik açıdan değerlendirilmesi çalışmalarının tamamlanmasını 
gerektirmektedir. Atatürk Havalimanının belirli saatlerdeki uçuş kapasitesi de bu 
değerlendirmelerde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda, Ankara 
uçuşlarında bir özel havayolu şirketinin ilave talebi olup, THY'nın yanlı davranması 
nedeniyle zorluk çıkarılması söz konusu değildir. Ayrıca önceki dönemlerde sadece 
THY'na tanınan bazı haklardan, özel havayolu şirketlerinin de yararlanması 
yönündeki çalışmalar da bu dönemde Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. 

Havacılık Sektörü bir bütün olup, THY ve özel sektör ayırımı yapılması da 
doğru bir yaklaşım değildir. 

Diğer taraftan, 20 Ekim 2003 tarihinde, Bakanlığımızca desteklenerek 
başlatılan yerli havayollarının iç hat tarifeli seferleri ile ulaşımda hedeflenen kalite ve 
sunulan hizmetin bir sonraki aşaması olarak uçak-otobüs entegrasyonu 
hedeflenmiştir. Bu konuda yapılacak çalışma ve talepler, mevcut yönetmelik ve 
talimatlar çerçjşyesinde Bakanlığımızca olumlu mütalaa edilmektedir. Bu yaklaşım, 
sektörün önünün^açllmösı yönündeki Bakanlığımız politikalarıyla da uyumlu bir 
uygulamadır, 

453.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7278) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kayseri ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00. İ£ <l 3 '.l/3:./2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığfnın 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7278-12562/36072 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'e ait 7/7278 esas nolu Yazılı 

Soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7278 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Kayseri İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Kayseri İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan öden* k miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya iliş.dn olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

e\ 5UKÇU 
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2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

Ancak; 2005 yılında Kurumun yatırım programında Çocuk Yuvasının onarımı 
için 80.000,00 YTL. ayrılmış bulunan ödeneğin 60.800,00 YTL'lik kısmı I. II. ve III. 
Öönemde gönderilmiş olup, IV. Dönemde ise 19.200,00 YTL'lik ödenek mahalline 
gönderilecektir. , / /" 

Saygılarımla. vv K ı / ^ - ' 

Nirrtet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

454.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'in, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7279) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

1- 2001-2002 yıllan ile 2003-2004 yıllannda Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.BMO. 12.3/52 

KODU: Yazılı Soru önergesi C l ö 8 ' ° 5 * 1 5 2 6 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14.07.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7279-12579/36145 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Bartın Milletvekili Sayın Hacı İbrahim KABARIK'a ait 7/7279 esas 
numaralı yazılı soru önergesi değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

1- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, 2001,2002,2003 ve 2004 Yıllan Yatırım 
Programları dahilinde Bartın iline yapılması öngörülmüş kamu yatınmlanndan, tespiti yapılabilenlerin 
sektörler ve kuruluşlar itibanyla ayrıntılı listesi ekte yer almaktadır. 

2- Ekli tablodan da görülebileceği üzere; 
- Bakanlığımızca, Bartın iline merkez hükümet konağı yapımı karşılığında; 2002 yılı için 500 

milyar TL'lik, 2003 yılı için 1 milyar TL'lik (iz ödenek), 2004 yılı için yine 1 milyar TL'lik (iz ödenek), 
- Bütün kuruluşlar ve sektörler bazında, Bartın ilinde yürütülen projeler için yaklaşık olarak; 2001 

yılında 5.5 trilyon, 2002 yılında 13 trilyon, 2003 yılında 16.6 trilyon, 2004 yılında ise 16 trilyon TL'lik 
ödenek aynlmıştır. 
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3- 2003 ve 2004 yıllarında tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibarıyla yaklaşık %85'lik kısmı 
kullanılmıştır. 

4- Ülkemiz, 1990'h yıllardan itibaren ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmış; bu durum, 
kamu finansmandaki sıkıntılar nedeniyle sıkı para ve maliye politikalarının uygulanmasını, kamu 
gelirlerini artırmaya ve harcamalarını kısmaya yönelik tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır. Harcamaları 
kısmaya dönük tedbirler, diğer kamu harcama unsurlarında fazla esneklik olmadığından, daha çok kamu 
yatırımlarını etkilemiştir. Sonuçta, toplam kamu yatırımlarının gerek GSMH içindeki payı, gerekse 
konsolide bütçe içindeki payı oldukça gerilemiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz durum 
nedeniyle, diğer bütün kamu projelerinde olduğu gibi Bartın ilinde yer alan projelerin tamamlanması 
konusunda da bazı sıkıntılar yaşanmıştır. 

Son üç yıldır, kamu yatırımlarına ayrılabilecek kaynaklann artırılması için her türlü tedbir 
alınmakta, makroekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanması, bu çerçevede reel 
faizlerin düşürülmesi ve kamu borç stokunun azaltılması yönünde gerekli politikalar ve çabalar 
sürdürülmektedir. Bu politikaların başarısına bağlı olarak, kamu yatınmlarma aynlabilecek kaynaklann 
artırılması mUmkün olabilecek ve bu sayede Bartın ilinde ve ülke çapında tamamlanma aşamasında olan 
birçok projeye yeterli kaynak sağlanması imkanı doğacaktır. 

Nitekim, takip edilen başanlı iktisadi ve mali politikalar sayesinde elde edilen olumlu gelişmelere 
paralel olarak, 2005 yılında kamu yatınmlanna aynlan ödenekler de önemli oranda artınlmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER: 
Tablo 

fmal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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PROJE TUTARI 

KARAKTERİSTİK 
O I 9 TOPLAM 

BARTIN İÜ TOPt/ıMI 
TARIM SEKTÖRÜ TOPLAMI 

DEVLET SU İSLERİ BNJUD. TOPLAMI 
19BSA010570 KfmthkSprO <DAXZBK> 

ULAS.BAK PLM İNŞAATI GN.MO. TOPLAMI 
1985A0400B0 Çakraz Balıkçı Banna» 

19B5A040160 Bartın Tartaafl» Balıkçı Bannagı Ina. 

K O N U T SEKTÖRÜ TOPLAMI 

EMNİYET ON.MD TOPLAMI 
19010000090 Pota Lojmanı 

Ef i lT IM SEKTÖRÜ TOPLAMI 

SENCLİK VE SPOR ON.MD TOPLAMI 
1976H090790 - Spor Salonu tnssao (ZBK) 
1991H0S00S0 - H Hamal Binası (ZBK) 
1991H0S0110 - Kapalı Yatma Havuzu <ZBK> 

SETİMİ ON.MO. TOPLAMI 
I I. H.L.Ötrasm Binası İn*. 

MEB ÇIRAKLIK VE YAY.EQT.QN.MO TOPLAMI 
199SH020160 H a k EOMm Markan 

MEB TİCARET VE TUROBRT.aN.MO TOPLAMI 
199SH020150 Çok Programlı Uas * Pansiyon 

KÜLTÜR BAKANUai TOPLAMI 
1991HO4O900 -Kusur Markan Yapımı 
2O00H04O520 ko.HafcKumpnan.i l 

ZONGULDAK KARAELMAS ÛNİV. TOPLAMI 
1994H033010 Bartın Orman FaUMasi (ZBK) 

BAOLIK SEKTÖRÜ TOPLAMI 

SAOt JK BAKANUSI TOPLAMI 
19931000030 -Davktt Hastanesi 
19MI000170 0 0 0 0 * Haatslıklan Hastana* 
19941000110 -Hark SaOhflı Lsboratuvan 
19961000680 Varam S a v M Olspanssri Ins. 

SSK BAŞKANLIĞI TOPLAMİ 
19031000640 Bartın Hastanasl İnşaatı 

D l f lgR KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TOP! AMI 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIOITOPİAMI 
1998K090670 «..Organa» Sanayi BOİgaal (ZBK) 

Bartın 

Baron 

Bartın Markaz 

Barlın-Markaz 

74 hmS 
8081 ha 

Taslan : 670ns.1 »*hir 

AnaTa l Dsfcjakıran 

Ana.TaH Oakjakıran 
RıM»n.Çakak Yari Ins. 

1995-2005 

1995-2002 

Bartın M*>rtwx 

B ^ ı n ^ r k -

Bartın Markaz 

BartMvAmasra 

BartsvMarkaz 
Bartm-Ukıs 

Barbn 

Bartın-Markaz 
Bartm 
Baran Marka» 
Bamn 

Bartın Malkar 

Banın 

Bartın Marksa 

İnşaat 

lOOOÖoranoa» 

İkmal Insaah 

SOOOgranoafc 

İnşası 
kıtaat 

İnşaat (14000 m2) 

150 Yatak 
Ek Bina 

TlpPlok. 

110 Yatak 

80(39)12 Onda 

Etud 

1995-2003 

1997-2001 

1995-2001 

1991-2001 

1992-2002 
2000-2002 

1994-2002 

1993-2002 
1998-2002 
1994-2002 
1998-2002 

1993-2001 

1991-2002 

1998-2001 

-HH-

1 7 7 0 

435 
435 

10181 

1 158 
413 

2950 

- 4 Ö 5 -

1054 
1 0 5 4 

600 
600 

1 3 9 0 

2 181 

6 109 

4 817 
314 
365 
115 

2 6 6 0 

2 3 8 4 

http://YAY.EQT.QN.MO
http://TUROBRT.aN.MO
http://ko.HafcKumpnan.il


1999K090390 I.Organize Sanayi Bflkjesi (ZBK) Bartın-Merkez Artma 
1998K110020 -Koç* Sanayi Sitesi (Atılım) Bartın-Merkez 280İîy.Ç.Ok. 

İLLER BANKASI GN.MD. TOPLAMI 
1985K05067O Ama»-Bart ın Içmesuyu Projesi(ZBK) Bartn AntKap.ls.Ds.Şe. 
1992K060070 Amasra KanaizaVyon Projesi (ZBK) Bartın Artma+Dtşaıj 
1992X060060 Bartın Kanalizasyon Projasl (ZBK) Bartın Şabake+Anlma+Otjarj 

BARTIN fenin muhtelif Her kapsamındaki yatınmlan olup, 9 toplamına dahil oejJMr. 

19S8G000120 Batı Karadeniz Su Baskını (DA) KanbOUonguldek, 2274KonuHA*yapı*Ona 
Bartn,Kastamonu, 
Bolu 

2OO1H0321O0 Rek,EnsL.Fak.ve Yük.Ok.B.Onanmı (ZBK) ZonguktaKBarbn. B.Onanm+TadDat 
Karabük 

20O1H03212O Rek.,Enst.^ak.veY0k.Ok£lgls Alımı (ZBK) Zonguldak, Bartm, B*gisay.,Donan.,Yazı\ 
Karabük 

1999-2004 600 
1998-2003 1783 

• 24918 
1965-2003 • 11918 
1992-2004 2000 
1992-2004 - 11000 

1998-2001 (23051) 

2001-2001 375 

2001-2001 248 



B A R T I N I I I 2 0 0 2 Y ı l ı Y a t ı r a n l a r ı 

PROJE ADI I İ L v » İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

İSİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

PROJE. TUTARI 

BARTIN İLİ TOPLAMI 

TARİM seKTOBO TPPtftMI 
DEVLET SU İSLERİ GN.MO TOPLAM 
19BSA010S70 KJrazkkaprO (DA)(ZBK) 

U L A Ş BAK PLH İNŞAATI B H M D . TOPLAMI 
1985A040160 Tartaafla Balıkçı Bartnagı Insaaa ZBK 

Sıaama : S061 ha 
Tartan : 670l<a. 1 1 

ENERJİ SEKTÖR Q TOPLAMI 

KONUT SEKTÖRÜ TOP! AMI 

EMNİYET ON.MD, TOPLAMI 
19910000000 -PoD» Lojmanı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 

Bartın-Martnz 

Bartın-Markat 

100 Da*» 

20 Daim 

2 6 2 0 

S3S 
S35 

9096 

M E B DİN ÖĞRETİMİ ON MD TOPLAMI 
1907H020290 I. H. L. Ogroum Binan İn». 

MEB TİCARET VE TUR.OGRT ON MD. TOPLAMI 
19OSH0201S0 - Çok Programlı Ue» • Pansiyon 

KpLTÛR BAKANLİĞİ TOPLAMI 
2000H040S20 tça H a k KOttpMnaal 
19S1H040900 -Kültür Markaıl Yapma 

2OO2H032220 -Yurt İnşaatı 

SA<3UK SEKTÖRÜ TOPLAMİ 

SAOMjK BAKANLIĞI TOPLAMI 
19B9IO0O03O -Davan Hastanasl CZBK) 
19901000170 Gaga» HaMalMan Hastana»! (ZBK) 
199MM00110 - H a * SaglıOı LabonMu»an 
19941000680 Varam Sava* Diapanaarl İn* . (ZBK) 

Baron-Markaz 

Barnn-Markaz 

BartırtAmasra 

İnşaat 

1000 0granc*Bı 

İnşaat (14000 m2) 

EUd-Prola <SO0 0 > . ) 

150 Yalak 
Ek Bina 
İnşaat 
Tip Prafa 

1993-2003 
1996-2003 
1994-2003 
1996-2003 

865 

1 110 
1 ı ı o 

1 3 5 0 
1 3 5 0 

1 9 4 0 

1 2 0 0 

3 2 0 0 
3 2 0 0 

200 

9665 
672 
«45 
378 

Dİ f tFR KAMU HİZMETİ ERİ SEKTÖRÜ TOPLAMI 

Bartın-Markaz 11268 

47 976 



KOY HİZMETLERİ GN.MP. TOPLAMI 
1991X070280 -Koy içmesuyu Yapımı 

MALİYE BAKANLIĞI TOPLAMI 
1985K010190 Mente hükümet konağı 

SANAYİ VE TİCARET BAKANUfil TOPLAM 
1998K090670 n.Organize Sanayi BOkjesl <2BK) 
20O1K110170 Küçük Sanayi Sitesi 
1998K110020 4C0ç0k Sanayi Sitesi (AMıtn) (ZBK) 

İLLER BANKASI 6N.M0. TOPLAMI 
1985K05O670 Amasra-Bartın İçmesuyu Projesi (ZBK) 
1992K060060 Bartın Kanabasyon Projesi (ZBK) 

Bartın 

Baron (ZBK) 

Bartm-Merkez 
Bartm-Abdlpasa 
BartıtvMeria» 

Bartın 
Bartın 

80(52)22 Ünite 

İnşaat 

Etüd 
60 ijy Altyapı 
280njy.Ç.OIUUtyapı 

AnLKap.ls.Oe.Şe. 
Şebeke 

BARTIN İlinin muMeOf Her kapsamındaki yadnmlan olup, I toplamına dahî oeflMIr. 

1996G000120 Batı Karadeniz Su Baskını(DA) 

20O2H032140 Büyük Onanm 

20O2H032160 B $ Teknotojferi 

KarabOk^onguUak. 
Barbn,Kastamonu, 
Bokı 
Zonguldak, Bartın, 
Karabük 
Zonguldak, Bartın, 
Karabük 

2274Konut+Altyapı+Ona. 

B.Onanm+Tadtet 

BJglsay..Donan..YazıL, 
Alyapı 

1991-2004 

1985-2004 

1998-2003 
2001-2004 
1998-2004 

1985-2003 
1992-2004 

3099 
3099 

2640 
2840 

5188 
(2) 

856 
4330 

37049 
16400 
20649 

1998-2002 47851 

2002-2002 

2002-2002 

577 

501 



B A R T I N İU 2 0 0 3 Y ı h Y a t m m l a n 

PROJE T U T A M 

VER 
( İL v » İLÇESİ) KAmK"IWUBtİK -OKB 

• A R T I N İ Ü T O P L U » 

T A R I M S E K T Ö R Ü T O P L A M 

0BV1FT ili I ERERİ 0N.MP. TOPtAH 
1MSA01OS7O KkasakOartl (DAMZ8K) 

ULAR BAK DLH İNŞAATI OM MO TOPLAMI 
lOoaAflaOlOO Tanaagn SaHıçı Sarmağı Ina—b C « Q 

7 4 h m 3 
• O S l n a 

Tastan : 070 ha. 1 1 

ENERJ İ SEKTÖRÜ TOPLAMI 

D E V L E T SU İSLERİ ON.MD. TOPLAMI 
2 0 0 3 0 0 2 0 0 7 0 KkazMıOprO 

©s 

I 

K O N U T 8EKTORO TOPLAMI 

E M N I Y E T a m a T O P I A M I 

E Ş İ T İ M SEKTÖRÜ TOPLAMI 

M E B CIRAKLJK V E Y A Y ^ f l T GNAJP TOPLAMI 
19OSH0201OO H a » EQWm MaHıaal 

M E B TİCARET V E TUR.OaRT.QM.MP TOPLAMI 
ISSSHOaolSO Çak P r o o m r * Usa »Pansiyon h m . 

KOITCB. aysKAfa K» TOPI AMI 
20OOH040S2O fes* Halk KUOphl KUOphanMI (ZBK) 

lOODaaa 

2 0 D a k * 

BarbrhAmaara SOOOOrancak 

BartMt-Uhn İnşaat 

ZONGULDAK KARAELMAS ONİV. TOPLAMI 
1804H033010 Sarim Orman F a M a n l (ZBK) 

a A A U K B A l t M J L j f l T O P L A l i 
1 M 3 M 0 0 0 3 0 - O a v M Haalanaal (2BK) 
t » » » 3 0 0 1 7 0 GepOa HaılalıMaıı m u a n a ı l (ZBK) 
19041000110 HakSaeMOıLabon»Manlna.aBK) 

O k t e R KAMU HİZMETLERİ BEKTORO TOPLAMI 

KOY HttMETLERj ORMO. TOPUtMI 
1801K070200 -KoylçrnaauyuYapm» 

MALİYE BAKAMLiOI TOPLAMI 
19BSK0101M M a n a » HOMknat KocıaoKZBK) 

8 A ^ | A Y l V ^ T r a W C T a « I S A M u Q | T O P L A M j 
2001K110170 KOçOk Sanayi M a a l (ZBK) 
1 M 8 K 1 1 0 0 2 0 •Kueok Sanayi Saaai (Akam) (ZBK) 

• I E R •AMCASI ON.MD TOPLAMI 
1 M S K 0 9 0 6 7 0 Amasra •Bartın Içmasuyu Pro)aai (ZBK) 
1M2M0O0OOO Baron Kanatıaaynn prolasl (ZBK) 

BamıvAMkMaa eOr*yAftyap< 
280 nry.Ç.OkJMtyapı 

AnLkapJs.Oo.Ss. 

2 0 0 0 

_ngş_ 
1 1 3 0 0 

http://TUR.OaRT.QM.MP
http://AnLkapJs.Oo.Ss


BARTIN Ifnin muMef HerKapsamındaM yatınmlan ohıp, 1 toplamına dahil dejMr. 

1998G0Û0120 Batı Karadeniz Su Ba*kw(DA| 

2OO3H032O9O Büyük Onanm (ZBK) 

2OO3H032110 Bigi Teknolojileri 

KarabütOonpuldak. 
BATtnvKflSt&fflûfiu, 
Bohı 
ZonguMak, Bartın, 
Karabük 
ZongıMak. Bartın. 
Karabük 

1912Konut+Altyapı 

B.Onanm+Tadtat 

Big>ay.,Don.,Yazıl., 

m 

1998-2003 

2003-2003 

2003-2003 

46581 

667 

400 



B A R T I N il i 2 0 0 4 Yı l ı Ya t ı r ımlar ı 

PROJE NO KAKAKTEHtSTlK 

İSİN 
ASIAM 

TAKİMİ 

PROJE TUTAM 

BAHTIN ILI TPPIAMI 
TARIM BEKTORfl TOPİ AMI 

74hmJ 
Sulama : 2 ı t » ha 
Taakın : a 7 0 h a . 1 l 

ENgRJI SEKTÖRÜ TOPLAMI 

KOMUT SEKTÖRÜ TOPLAMI 

EŞİTİM SEKTORO TOPLAMI 

KOLTO» V E T u n l a » B A K A N I I Q I T O P t A m 
2O0OHO4OS2O kça Hak KûUpnanaal (ZBK> 
1»«1KO4OgO0 -KOMrMaılıazl Yapanı 

Bartın Markaı 

Bartın »O Konut»Altyapı 

4 075 

700 

8*01.1* SEKTÖRÜ TOPLAMI 

5AQLm BAKAHLIfll TOPLAMI 
1SSSIO0017O GogM I laalalıklan Haatanaal (ZBK) 
1MMOC0030 -OavM Haatanaal (ZBK) 

DlftER KAMU HİZMETLERİ SEKTORO TOPLAMI 

AflAL ET BAKAMLia. TOPLAMI 
2003K010B40 A n a n AaahH B M a ı 
2OO3KO1OSB0 Ozal Tip Caz. Ek Jandarma Bloğu Yap. 

Bartın Amaara sooöorancak 

İn». (14000 m2) 

1 165 

» 1 0 0 
3100 

6 8 8 0 
eaio 

10 880 

ŞAMAYI VE TİCARET BAKAM Iftl TOPLAMI 
2001K110170 KOcCK Sanayi Saaai (ZBK) 
19SaKl10020 Küçük Sanayi Saaai (Atılan) (ZBK) 

BartavAbaipaaa 

0 272 

7 41» 
7 413 

T T »S 

http://a70ha.1l


İLLER fr^SISHMD, TOPLAMI 
1992K060060 Bartın Kanafmyon Prcjasi (ZBK) Bartın Şebaka 1992*2005 

BARTİN tenin muhtaV kamu yıtınrrtan «tüp.! toplamına dahi dar ) * * 

2003E040270 6art«^>aifr*(Osvrek-Zonju«»k)Ayr. 
2004H032540 Büyük OnanmfZBK) 

2004H032580 Yaym Alımı (ZBK) 

Bntn^onguldak 8Y22Km. 2003-2005 
Zonguldak, Bartın, B.Onanm*TadM 2004-2004 
Karabük 
Zonguldak, Bartm, Kûtûp.YayAJtmı 2004-2004 
Karabük 

42781 
42781 

6200 
S81 

190 



T.B.M.M. B:127 1 9 . 9 . 2 0 0 5 0 : 2 

455.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7280) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınızca Bartın İlinin tamamına ne kadar 
ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 22.8.2005 

Bakan 
978 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/7280-12582/36148 sayılı yazınız. 

b) 12/07/2005 tarihli ve 848 sayılı yazımı/.. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve Bartın Milletvekili Hacı İbrahim Kabarık tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7280 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Hacı İbrahim KABARIK 
Bartın Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7280 Esas No.lu 

soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bütçe kanunları ile her yıl Bakanlığımız bütçesine adlî ve idari yargı birimlerinin cari 
harcamalarını karşılamak üzere konulan ödeneklerin iller bazında ayırımının yapılmadığı; yıl 
içinde ilgili birimlerden gelen ödenek taleplerinin Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan 
ödenek nispetinde karşılandığı; 

Bartın İli ve ilçeleri adliyelerine 2001 ilâ 2004 yıllan arasında Bakanlığımıza ulaşan 
ödenek durum cetvellerine istinaden, 2001 yılında 79.965.509.000.-TL, 2002 yılında 
126.855.215.740.-TL, 2003 yılında 200.618.550.000.-TL, 2004 yılında 284.112.100.000.-TL 
ödeneğin gönderildiği; 

- 1681 -
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Bartın Özel Tip Cezaevi için, 2001 yılında 300.856.640.000.-TL cari ödenek, 
10.983.981.194.-TL yatırım ödeneği olmak üzere toplam 311.840.621.194.-TL; 2002 yılında 
451.594.940.000.-TL cari ödenek, 8.500.000.000.-TL yatırım ödeneği olmak üzere toplam 
460.094.940.000.-TL; 2003 yılında 500.978.660.000.-TL cari ödenek, 7.896.000.000.-TL 
yatırım ödeneği olmak üzere toplanı 508.874.660.000.-TL; 2004 yılında ise 
3.875.178.000.000.-TL cari ödeneğin tahsis edildiği; 

Bartın İli Amasra İlçesine Adalet Hizmet Binası yapımı işi için 2003 yılı yatırım 
programında 2.500.000.000.000.-TL ödeneğin ayrıldığı, uygun arsa temin edildiği takdirde 
2006 yılı içinde yapımının planlandığı; Bartın İli Merkez Adalet Hizmet Binasının yapımı için 
2006 yılı yatırım programında 2.500.000.000.000.-TL ödeneğin ayrıldığı; ayrıca Bartın Özel 
Tip Cezaevi Lk Jandarma Bloğu Yapım İşi için 1.650.000.000.000.-TL ödeneğin ayrıldığı ve 
proje çalışmalarının devam ettiği; 

Öte yandan. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında Bartın İli Ağır Ceza 
Mahkemesine bağlı adliyelerin hizmetine donanım olarak 2003 ve 2004 yıllarında toplam 61 
adet bilgisayar, 33 adet yazıcı, 2 adet inkjet yazıcı, 6 adet laptop yazıcı ve 17 adet kesintisiz 
güç kaynağının kurulumunun yapıldığı; UYAP uzman kullanıcı eğitimlerine başlanıldığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

456.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Maliye Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/7281) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 

yazıl ı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96 . maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
C H P Konya Millerve 

Maliye Bakanı Sn.Kemal Unakıtan'ın; Al Baraka Türk özel Finans Kurumu 
A.Ş'nin yönetim kurulu üyesi ve hissedarı olduğu dönemde, 1997 ve 1998 yıllanna ilişkin olarak, 
organize suç ilişkileri içinde; bilerek sahte belge düzenlediği, bu belgeleri kullandığı, hayali 
ihracat yaptığı yolundaki iddialan içeren 2 adet fezleke halen Karma Komisyon'da 
bekletilmektedir. Bu 2 dosyayla ilgili olarak doğmuş olan Bütçe zararının, tahsili ve akıbeti 
hakkında bugüne kadar soru önergelerimize tatminkar bir cevap verilmemiştir. Mevcut dosya 
içeriğine göre, 150 milyon dolar tutarında sahte belgenin düzenlenmesi suretiyle yapılan hayali 
ihracat durumu söz konusudur. 

Yukarıda sözü edilen her 2 fezlekenin de, TBMM Başkanlığı'na intikali aşamasında 
her nasılsa ve her nedense, dosyanın kaybolması veya sümenaltında bekletilmesi yd/ûtte/j 4t//pu_ 
/<*/" . olmuş, bu sebeple de dosyaların Meclis Başkanlığı'na intikali 1-1.5 yıl civannda 
gecikmiştir. 

Öte yandan; yine Maliye Bakaru'yla ilgili olarak, Gümrük Müfettişleri tarafından, 
yine yukarıda sözü edilen naylon fatura olayları için, 1995-1998 dönemini kapsayacak şekilde yeni 
bir dosyanın hazırlanmış olduğu yolundaki bilgiler 4-5 ay kadar kamuoyuna yansımış ise de; yine 
her nedense bu dosya da TBMM Başkanlığı'na intikal etmemiş durumdadır. Bu dosyanın neden 
ve hangi gerekçeyle ilgili Bakanlık'ta bekletildiğinin açıldık kazanması gerekmektedir. 

- 1682 -
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Açıklanan sebeple aşağıdaki hususun cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

Sn.Maliye Bakanı hakkında Gümrük Müfettişleri tarafından hazırlandığı 
kamuoyu ve basma yansıyan dosya, bugüne kadar TBMM Başkanlığı'na neden 
gönderilmemiştir? 

Dosyanın bekletilmesinde ihmal ve iştiraki olanlar tespit edilmiş ve 
haklarında yasal süreç başlatılmış mıdır? 

Mezkur dosyanın içeriği nedir? Dosyada, kimler hakkında yasal işlem 
yapılması istenilmektedir? Dosyada tespiti yapılan Hazine zararı tutan nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ <^ \ t \ 
Konu: 

'Z&JJJÎ 005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başk-nın, 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7281-12600/36190 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 08.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-465/3326 
sayılı yazısı. 

c) Gümrük Müsteşarlığının 22.07.2005 tarih ve B.02.1.GÜM.0.60.00.00/078-
6088 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7281 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.60.00.00/078-6088 -22./07/2005 
Konu :Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGÎ: 11/07/2005 tarihli B.02.0.002/5009 sayılı yazıları. 

İlgi yazıları eki, Konya Milletvekili Atilla KART tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 
23/06/2205 tarihli 7/7281 sayılı yazı önergesi konusuna ilişkin olarak; 

1995-1998 döneminde Orhan ASLITÜRK ve Muhammet ClGER tarafından kurulmuş 
ASCOR organizasyonu konusunda; Gümrük Müfettişleri Muhammet Ali BAYLAN ve Muhammet 
KAYA tarafından düzenlenmiş 31/03/2005 tarihli 1 sayılı Soruşturma Raporu aslı, 4926 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3A-2, 4/1-2, 5/1, 5/2 maddeleri ile ayrıca Tük Ceza Kanunu'nun 
evrakta sahtekarlık hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi mütalaasıyla gereğinin takdiri için 
istanbul C.Başsavcılığı'na gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. fcUJU&frÖ 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

457.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemeviyapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 
Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 
7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 23.6.2005 

ÖÖt 
Ardahan Milletvekili 
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Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanların her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarına göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarını dün olduğu gibi bu gün de yanlış tanıtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel hakları olan inancını ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarını sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadroları ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığmdan olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonları bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Seyitören köyünde kendi 
imkanları ile Cemevi yapmaya çalışan ve şu anda tamamlayabilmek için yardıma ihtiyaçları 
olan Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek ayrılarak 
yardım yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanların her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarına göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarını dün olduğu gibi bu gün de yanlış tanıtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel haklan olan inancım ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarım sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadrolan ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığmdan olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonlan bulan bütçesinin oluşmasında yerdikleri yergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Yukangündeş köyünde 
yaşayan Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek aynlarak 
Cemevi yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanlann her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallanna göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarım dün olduğu gibi bu gün de yanlış tanıtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel haklan olan inancım ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarım sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlanmız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlanyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadrolan ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonlan bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlanmız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Eskikılıç köyünde yaşayan 
Alevi vatandaşlanmız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek aynlarak Cemevi 
yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanlann her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallanna göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde Önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlannı dün olduğu gibi bu gün de yanlış tanıtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel haklan olan inancım ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarını sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadrolan ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonlan bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlanmız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Üçdere köyünde yaşayan 
Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek aynlarak Cemevi 
yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanlann her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarma göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarını dün olduğu gibi bu gün de yanlış tamtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel haklan olan inancım ve kültürünü Özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanlan kurma haklarım sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlanmız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlanyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadrolan ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonlan bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullannın oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Tepeköy köyünde yaşayan 
Alevi vatandaşlanmız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek aynlarak Cemevi 
yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlandır. Bu mekanlann her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarma göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarım dün olduğu gibi bu gün de yanlış tamtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel haklan olan inancım ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanlan kurma haklarım sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlanmız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlanyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadrolan ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonlan bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullannın oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Otağlı köyünde yaşayan 
Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek aynlarak Cemevi 
yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 
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TÜRkfYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz edcrim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanların her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarına göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarını dün olduğu gibi bu gün de yanlış tanıtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel hakları olan inancını ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarım sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yasayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadroları ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlıguun katrilyonları bulan bütçesinin oluşmasmda verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Oburcak köyünde yaşayan 
Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek ayrılarak Cemevi 
yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz edcrim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanların her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarına göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarını dün olduğu gibi bu gün de yanlış tanıtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel hakları olan inancım ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarım sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadroları ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlıguun katrilyonları bulan bütçesinin oluşmasmda verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri; Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Kalenderdere köyünde 
yaşayan Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek ayrılarak 
Cemevi yapılması konusunda herhangi bir girişirniniz var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmuı Devlet Bakam Saym Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanların her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarına göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarım dün olduğu gibi bu gün de yanlış tamtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel hakları olan inancını ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarını sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadroları ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonları bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Dereköy köyünde yaşayan 
Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek aynlarak Cemevi 
yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Saym Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanların her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarına göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarını dün olduğu gibi bu gün de yanlış tamtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel haklan olan inancını ve kültürünü özgürce 
yaşama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarını sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardım talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadroları ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonları bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Burmadere köyünde 
yaşayan Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinden ödenek aynlarak 
Cemevi yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 

>ĞÜT 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Cemler Alevilerin en kutsal ibadetleri ve Cemevleri de bu ibadetlerin yapıldığı en kutsal 
mekanlarıdır. Bu mekanlarm her bakımdan Alevi yolunun ilke ve kurallarına göre hizmet 
vermelerini sağlamak ve bu hizmetlerin Alevi olmayanlara da doğru bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu olmalıdır. Aksi taktirde 
bilinçli, bilinçsiz kişiler bu inanç mekanlarım dün olduğu gibi bu gün de yanlış tanıtmaya 
çalışacaklardır. Devletin görevi Alevilerin en temel haklan olan inancını ve kültürünü özgürce 
yasama ve buna ilişkin mekanları kurma haklarını sağlamada yardımcı olmaktır. 

Ardahan ili Damal ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Alevi 
kökenlidir. Bu vatandaşlarımız Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Vatanın bütünlüğü 
konusunda her zaman duyarlı tavırlarıyla dikkat çekmişlerdir. Dini vecibelerini yerine 
getirebilmek adına Cemevi yapabilmek için yardan talep ettikleri, geniş bir yapılanması, 
kadroları ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığından olumlu sonuç alamamışlardır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının katrilyonları bulan bütçesinin oluşmasında verdikleri vergilerle hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Alevi vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecekleri Cemevi 
yapabilmek için hiçbir destek bulamamaktadırlar. 

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Ardahan ili Damal ilçesi Aşağıgündeş köyünde 
yaşayan Alevi vatandaşlarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenek ayrılarak 
Cemevi yapılması konusunda herhangi bir girişiminiz var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.O2.O.OO4/0/.9O6 
K o n u : M/Of OM5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.OGNS.0.10.00.02-12600 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'Un Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7284, 7/7285, 
7/7286, 7/7287, 7/7288, 7/7289, 7/7290, 7/7291, 7/7292, 7/7293j;sas numaralı yazılı soru 
önergelerine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. ~^~ f > ı <s 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK- Soru önergesinin cevabı 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT ün 7/7284, 7/7285, 7/7286, 
7/7287, 7/7288, 7/7289, 7/7290, 7/7291, 7/7293 ve 7/7294 esas nolu 
yazılı soru önergelerine verilen cevap: 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesi uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığının görevi 
"islam Dininin inançtan, ibadet ve ahlak esastan ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek'tir. 
Diyanet İşleri Başkanlığının ibadethane yapma görevi bulunmadığından 
Başkanlık bütçesine söz konusu mekanlann yapımı için herhangi bir 
ödenek de konulmamakta, ülkemizde camiler hayırsever vatandaşların 
girişimleri ile yapılmaktadır. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından yapılan müteaddit açıklamalarda; "Muslümanlann ortak 
mabedinin mezhep ve meşrep, dini inanış ve pratik ayrımı olmaksızın 
cami ve mescitler olduğu, cemevlerinin de ülkemizin sosyo-kültürel ve 
mistik alanda korunması ve yaşatılması gereken zenginlikleri arasında 
bulunduğu" ifade edilmiştir. Bu itibarla Ardahan İline bağlı anılan köylere 
cemevi yapılması için Diyanet işleri Başkanlığı bütçesine ödenek 
konulması mümkün bulunmamaktadır. 

458.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüzlük 
iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7295) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların İç İşleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim 

Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

Bir süre önce Sabah gazetesi ve diğer yazılı ve görsel basın organlannda 
Ankara ili Çankaya İlçesi Belediye Başkanlığında çeşitli ihale yolsuzlukları ve yasa 
dışı olayların olduğu ve bu yasa dışı olaylara karşı çıktığı söylenen bir kısım belediye 
meclis üyelerinden Belediye Başkan Vekili Nevzat ŞAFAK, 'in' başına tabanca 
dayanarak tehdit edildiği ve yine Belediye Meclis Üyesi Haydar KARATEPE 'nin 
ayağına kurşun sıkıldığı ve ayağından yaralandığı haberleri yer almıştır. 

1- İç İşleri Bakanlığı olarak bu haberler ihbar kabul edilmiş midir? 

2- İhbar kabul edildi ise bu yaralama ve tehdit olaylarına neden 
olduğu söylenen yolsuzluk iddiaları için soruşturma başlatılmışmıdır? 

3- Gerekli işlemler başlatıldı ise şu ana kadar ne tür bir sonuca 
ulaşılmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/ :r32.|-'SL»'S ,o l2../<?y./2005 
KONU : II 7295 Esas Numaralı 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12600-7/7295-12570-36132 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in "Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili 
usulsüzlük iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan konular, ön araştırma 
yapılması ve araştırma sonucunda hazırlanacak dosyanın bir örneğinin 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak 
işleme esas olmak üzere Bakanlığıma bildirilmesi için 5.8.2005 tarihinde Ankara Valiliğine 
iletilmiştir. 

Yapılacak araştırma sonucuna göre gereği yerine getirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSU 
Bakan 

459.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut OZAKCAN'ın Kuşadası Belediyesinin bazı uy
gulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7296) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

M. Mesut/ÖZAKCAN 
Aydjh Milltetvekili 

Kuşadası limanındaki inşai faaliyetlerin yasal dayanağım oluşturan, 30.03.2004 tatih ve 
25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Danıştay 6. Dairesince 
05.10.2004 tarihli ve 2004/3060 sayılı kararıyla "sahil şeridinde kıyı ve dolgu alanlarında 
yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, konaklama üniteleri gibi yapılaşmaları içeren 
kruvazler liman yapımına olanak sağlayan düzenlemenin Anayasa ve Kıyı Kanununa 
aykırı olduğu" gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

Danıştay 6. Dairesinin 2004/3060 esas sayılı kararında " Anayasanın 43. maddesinde, 
kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, 
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deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu 
yararının gözetileceği,... 3621 sayılı Kıyı Kanununun 5. maddesinde kıyıların, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak 
yararlanmasına açık olduğu, kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu 
yararının gözetileceği,... Bu bağlamda, Anayasa ve Kıyı yasası hükümlerine aykırı olarak 
kıyılardan herkesin eşit ve serbest yararlanma hakkını ortadan kaldıracak veya 
sınırlandırabîlecek herhangi bir tasarrufta bulunulması mümkün değildir." HUkmü yer 
almıştır. 

Yine, Aydın 1. tdare Mahkemesine açılan, Kuşadası limanında inşaat yapımına ilişkin inşaat 
ruhsatının iptali istemiyle açılan dava, adı geçen mahkemenin 10.02.2005 tarih ve 2005/154 
esas kararı ile "yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne" karar vermiştir. 

Bu defa, Bayındırlık ve tskan Bakanlığı, yargının vermiş olduğu "yürütmenin durdurulması 
kararını", 11.01.2005 tarihli ve 222 sayılı dağıtımh yazısı ile Başbakanlık, Tüm Bakanlıklar 
ve 81 İl Valililiğine göndermiş ayrıca, aynı konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
11.02.2005 tarih ve 787 sayılı ve 01.03.2005 tarih ve 1970 sayılı dağıtımh yazıları ile de 
duyurulmuştur. 

Bilindiği üzere idarenin, başta T.C Anayasasının 138.maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi ve TCK'nm 257. maddesine göre mahkeme 
kararlarına uyma zorunluluğu vardır. 

Yukarıda anlatılan süreç ve yaratılan fiili durum bağlamında; 

1- Söz konusu 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının 3194 sayılı 
İmar yasasının amir hükümlerine rağmen askıya çıkartılmayarak, vatandaşların ilan 
süresi içinde planlara itiraz edebilme hakkının engellendiği iddiaları doğrumudur? 

2- Kuşadası Belediyesince, Danıştay 6. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararından sonra 
verdiği tarihte, söz konusu yapılara inşaat ruhsat belgesinin verilmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

3- Bilindiği üzere Anayasanın 138. maddesine göre yasama, yürütme ile idare 
"mahkeme kararlarına uymak zorundadır." Hükmü gereğince; yargı kararlarını 
yerine getirmeyerek "kaçak yapılajma"ya göz yuman Belediye Başkanı ve 
Kaymakamın "görevi kötüye kullanma" suçu işledikleri görülmektedir. Bu 
anlamda, İçişleri Bakanlığınca, mahkeme kararına uymayan ilgililer hakkında 
soruşturma açılmış mıdır? Açılmadı ise soruşturma açılmamasının nedenleri nedir? 

4- Bir belediye başkanı, anayasa, yasalara ve yargı kararlarına aykırı görev yapabilir mi? 
Anayasa, yasalara ve yargı kararlarına aykırı davranan Belediye Başkanının görevde 
kalması sizce doğru mudur? 

5- Mahkeme Kararına uymamak anayasal bir suç olduğuna göre, Mahkeme Kararlarına 
uymayan Belediye Başkanı görevde niçin tutulmaktadır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/>5';??-S£o2'L 9../.£./2005 
(300X317-01) 

KONU : 7/ 7296 Esas nolu 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12600-7/7296-12620/36225 sayılı yazısı. 
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Aydın Milletvikili Sayın Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın Kuşadası Belediyesinin bazı 
uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Kuşadası Kaymakamı A. Ali Barış ile Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan ve 
diğer Belediye görevlileri hakkında Bakanlığıma sunulan şikayet dilekçesi Aydın Valiliğine 
incelettirilmiş olup, Valilikçe görevlendirilen personel tarafından iddiaların incelenmesi 
sonucunda düzenlenen rapor neticesinde Kaymakam ve Belediye Başkanı hakkında Valilikçe 
4483 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Ancak, Aydın îli Kuşadası Belediye Başkanı Fuat AKDOĞAN ve diğer belediye 
görevlileri hakkında, "Kuşadası Kruvaziyer Limanı 1/1000 ölçekli Uygulama Planı ve bu 
planın onaylanmasında esas alınan 30.03.2004 tarih ve 25418 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğe ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 05.10.2004 tarih ve E:2004/3060 sayılı 
yürütmenin durdurulması kararı bulunduğu halde, bahse konu yerde inşaat ruhsatı verildiği ve 
inşaatların devam ettiği" iddialarıyla ilgili olarak 01.07.2005 tarihli onay ile Mülkiye 
müfettişi görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSI 
Bakan 

460.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'in, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 

ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7297) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Hacı İbrahim 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK061OARGE-090 -1 \ 60& \ CölC&' 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/11636 sayılı yazısı. 

Bartın Milletvekili Sayın Hacı İbrahim KABARIK'ın 7/7297-12574 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 

Bakan 
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BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN HACI İBRAHİM KABARIK'IN 
7/7297/12574 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 2001-2002 yıllan ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı ilgili kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadan 
gerçekleşmiştir? 

CEVAP 1: 

DÖSİMM BÜTÇESİNDEN 2001 YILINDA GÖNDERİLEN ÖDENEKLERİN DAĞILIMI 

PROJE ADI 
Bartın Amasra Müzesi Onanmı Çevre 
Düzenlemesi 
Bartın Amasra İlçesi Çakraz Köyü 
Gürcüoluk Mağarası Onanmı 
Bartın Kültür Merkezi Onanmı ve Çevre 
Düzenlemesi 
Bartın Şadırvan ve Amasra Kilisesi Onanmı 

Bartın Amasra Kalesi Onanmı 

Bartın Amasra Müzesi Onanmı Çevre 
Düzenlemesi Tesisat İşi 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN ÖDENEK 
180.000.000.000.-TL. 

35.000.000.000.-TL 

90.000.000.000.- TL. 

195.000.000.000.-TL. 

360.000.000.000.-TL. 

87.000.000.000.- TL. 

947.000.000.000.-TL. 

DÖSİMM BÜTÇESİNDEN 2002 YILINDA GÖNDERİLEN ÖDENEKLERİN DAĞILIMI 

PROJE ADI 
Bartın Amasra Kalesi Onanmı 

Bartın Amasra Bedesten Onanmı 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN ÖDENEK 
500.000.000.000.-TL. 

500.000.000.000.-TL. 
1.000.000.000.000.-TL. 
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AMASRA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 2001 YILINDA GÖNDERİLEN 
ÖDENEKLERİN DAĞILIMI 

HARCAMA KALEMİ 
200/Yolluklar 
300/Hizmet Alımları 
400/Tük.Yön.Mal.ve Malz.Alımlan 
500/Demirbas Alımları 
800/Difer ödemeler 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN ÖDENEK (MİLYON TL) 
400 

5.400 
3.200 
150 

1.200 
10.350 

AMASRA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 2002 YILINDA GÖNDERİLEN 
ÖDENEKLERİN DAĞILIMI 

HARCAMA KALEMİ 
200/Yolluklar 
300/Hizmet Alımları 
400/Tük.Yön.Mal.ve Malz.Alımlan 
500/Demirbas Alımları 
800/Diger Ödemeler 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN ÖDENEK (MİLYON TL) 
500 

3.950 
7.000 
1.400 

16.750 
29.600 

AMASRA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 2003 YILINDA GÖNDERİLEN 
ÖDENEKLERİN DAĞILIMI 

HARCAMA KALEMİ 
200/Yolluklar 
300/Hizmet Alımları 
400/Tük.Yön.Mal.ve MalzAlımlan 
500/Demirbas Alımları 
800/Diöer Ödemeler 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN ÖDENEK (MİLYON TL) 
1.450 
1.750 
4.800 
800 

14.555 
23.355 

AMASRA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 2004 YILINDA GÖNDERİLEN 
ÖDENEKLERİN DAĞILIMI 

HARCAMA KALEMİ 
03.2/Tük.Yön.Mal ve Malz.Alım 
03.3/Yolluklar 
03.5/Hizmet Alımları 
03.7/Menkul Mal.Bakım ve Onarım Giderleri 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN ÖDENEK (MİLYON TL) 
15.000 
1.100 
1.800 
1080 
18.980 / ^ f î ? L 
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Bakanlığımca Bartın İlinde yerel yönetimlerin (îl özel İdare ve Belediyeler) 
hazırlamış oldukları altyapı uygulama projelerine de mali yardım yapılmaktadır. 

Bu bağlamda; 

2001 yılında; 
-İl özel İdare Müdürlüğüne 50.000.000.000.- TL. 
-Amasra Belediye Başkanlığına 2S.000.000.000.- TL. 
-Kozcağız Belediye Başkanlığına 18.500.000.000.- TL. 
-Kumluca Belediye Başkanlığına 18.500.000.000.-TL. 

2002 yılında; 
-Ant Belediye Başkanlığına 30.000.000.000.- TL. 
-Kozcağız Belediye Başkanlığına 25.000. 000.000.- TL. 
-Amasra Belediye Başkanlığına 50.000. 000.000.- TL. 
-Kumluca Belediye Başkanlığına 15.000. 000.000.- TL. 

2003 yılında; 
-Bartın Belediye Başkanlığına 17.500. 000.000.- TL. 
-Arıt Belediye Başkanlığına 12.500. 000.000.- TL. 
-Kurucaşile Belediye Başkanlığına 10.000. 000.000.- TL. 
-Hasankadı Belediye Başkanlığına 10.000.000.000.- TL. 

2004 yılında; 
-İl özel tdare Müdürlüğüne 50.000.000.000.- TL. 
-Ant Belediye Başkanlığına 15.000. 000.000.- TL. 

ödenek gönderilmiştir. 
461.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOGLU'nun, Kastamonu Kalesindeki düzenleme 

çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7298) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki somlarımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ'un yazılı 
olarak cevaplandırması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. Q> <——.£\ 

v—MuiaSIVACIÖĞLU 
Kastamonu Milletvekili 

1-Birinci derece arkeolojik sit alanı olan Kastamonu Kalesinde bir takım 
çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar 2883 sayılı kanuna ve yerleşik 
mevzuata uygun mudur ? 

2- Uygun ise bu çalışma kimler tarafından yapılmaktadır? 

3- Kaledeki bu düzenleme çalışmalan mezkur kanuna ve mevzuata uygun, değil ise 
çalışmayı yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış rnjdır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610ARGE-090 !2b2/P 2 9 ^ / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Kan.Kar.Dai.Başk.'nın 04/07//2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/12600 sayılı yazısı. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Musa SIVACIOĞLU'nun 7/7298 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ 
C e v a P Bakan 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA SIVACIOĞLU'NUN 
7/7298/12618 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Birinci derece arkeolojik sit alanı olan Kastamonu Kalesinde bir takım 
çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar 2883 sayılı kanuna ve yerleşik mevzuata 
uygun mudur? 

SORU 2: Uygun ise bu çalışmalar kimler tarafından yapılmaktadır? 

SORU 3: Kaledeki bu düzenleme çalışmaları mezkur kanuna ve mevzuata uygun değil 
ise çalışmayı yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

CEVAP 1-2-3: Kastamonu İli, Merkez Atabey Gazi Mahallesi, 252 ada, 2 parseldeki 
Kastamonu Kalesinde yapılan uygulamalar 28/07/2005 tarihinde Bakanlığım uzmanlarınca 
yerinde incelenmiş ve hazırlanan rapor değerlendirilmek üzere Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup, konunun Bölge Kurulunda 
değerlendirilmesi sonucunda 19/08/2005 tarihli ve 791 sayılı karar alınmıştır. 

Söz konusu çalışmalarla ilgili olarak; 

I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli olan Kastamonu kalesinde Kurulun 28/09/2001 
tarihli ve 7574 sayılı kararında kalenin kuzeybatı yönünde bulunan çıkış yaya yolunun aynı 
malzeme ve görünümde onarılmasının belirtilmesine rağmen, bu onarımın değişik malzeme 
ve biçimde yapıldığı anlaşıldığından, söz konusu uygulamanın kalenin görünümünü olumsuz 
yönde etkileyip etkilemediği konusunda Kastamonu Müzesi Müdürlüğünce yapılacak 
inceleme sonucu düzenlenecek rapor ve belgelerin kurula ivedilikle iletilmesinden sonra 
değerlendirilmesine, 

Daha önceden var olduğu bilinen ve yenilendiği anlaşılan bayrak direğinin yerinde 
kalmasının uygun olduğuna, 

12618 Esas No'Iu soru 
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Elektrik tesisat ve aydınlatma çalışmalarının kuruldan izin alınmadan başlatılması 
nedeniyle ilgililer hakkında yasal soruşturma açılmasına ve elektrik tesisatı geçirilmek 
amacıyla açılan kanal ve çukurlarla ilgili olarak Kastamonu Müzesi Müdürlüğünce inceleme 
yapılarak düzenlenecek raporun kurula iletilmesine, 

Kurula sunulan Kastamonu kalesi elektrik tesisat uygulama projesinde belirtilen çevre 
aydınlatma direkleri kalenin görünümünü olumsuz yönde etkileyeceğinden projenin uygun 
olmadığına, bunun yerine daha az yükseklikte veya yerden aydınlatma konusunda 
alternatiflerin de yer alacağı yeni bir projenin hazırlatılarak kurula iletilmesinden sonra 
konunun değerlendirilmesine, 

Karar verilmiştir. 
462.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Şırnak İlinde rödavans usulü kiraya verilen 

maden sahalarını işletenlerin vergi yükümlülüklerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UN AKITAN'in cevabı (7/7299) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. \ 111 • I ~ 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. 1990'lı yıllardan günümüze özellikle Şırnak ilimiz Toptepe ve Karatepe mevkilerinde 
devlet eliyle işletilmek üzere özelleştirilen ancak rödavans karşılığı başka işletmelere 
ihale edilen asfaltit ve benzeri madenler içeren araziler olmuş mudur? 

2. Bu işletmelerden KDV yükümlülüklerini yerine getirmeyen olmuş mudur; bu kurum 
ve kuruluşların isimleri nelerdir? 

3. Bu kuruluşların KDV yükümlülükleri miktarı nedir; gerçekleştirilmemesi hakkında 
ortaya sürdükleri gerekçeler ne olmuştur? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI :B.07.1.GEL.0.82/8211-460 -044016 - , « . „ -
KONU :Soru Önergesi ü /. Uy, U 5 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12600 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU 'nun tarafıma tevcih ettiği 7/7299 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde yer alan soruya ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Şırnak Toptepe ve Karatepe mevkilerindeki asfaltit sahaları, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun ruhsat sahası içersinde yer almaktadır. Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu, 1990-2002 yılları arasında kendi ruhsat sahası içersindeki bir kısım asfaltit 
sahalanm kendisi işletirken bir kısmını da 26.03.2002 tarihinde işletme hakkı hukuku kendi 
uhdesinde kalmak şartıyla, 10 (on) yıllığına rödavans karşılığında Şırnak Valiliği İl Özel 
İdare Müdürlüğüne devretmiştir. 
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Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde Vergi 
Mahremiyeti konusuna yer verilmiş olup bu madde hükmüne göre, Bakanlığımızın vergi 
muameleleri ve vergi incelemeleri ile uğraşan memurları; mükellefin ve mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlanna, işlerine, işletmelerine, servetlerine 
veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen 
diğer hususları ifşa edemezler. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında, Vergi Usul 
Kanununun 362 nci maddesi uyannca Türk Ceza Kanununun 198 inci maddesinde yazılı 
cezanın iki katı hükmolunur. 

Bu nedenle, soru önergesinde yer alan vergisel yükümlülüklere ilişkin bilgilerin 
açıklanması 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesiyle hükme bağlanan vergi 
mahremiyeti kapsamında olduğundan bu soruda istenilen bilgilerle ilgili olarak daha detaylı 
bir açıklama yapılması hukuken mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

463.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMIR'in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7300) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UN AKITAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Vezir AKDEMİR 
İzmir Milletvekili 

Hemen hemen her ülkenin, gerek özel sektörün gelişmesine, gerekse ulusal 
güvenliğini ilgilendiren alanlarda stratejik mal ve hizmet üretimine dönük olarak, 
devlet eliyle ekonomik faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. 

Cumhuriyetimizin omurgasını oluşturan ve ülke ekonomisine yıllarca ciddi 
katkılar sağlamış olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri, siyasal iktidarların yanlış 
politikaları nedeniyle, hızla bir kadrolaşmanın ve yanlış yönetimlerin eline bırakılmış, 
sonuçta zarar eder duruma getirilmişlerdir. 

Ülkemizde yürütülmekte olan özelleştirme politikaları ile ilgili olarak; 

1- AB ülkelerinde, devletin ekonomide ki payı nedir? Bu oran ülkemiz için 
nedir? 

2- Hükümete geldiğinizde bu yana özelleştirilmesi gerçekleşen kurumların 
hangileridir? Bu özelleştirmeler nedeniyle elde edilen gelir miktarı nedir ve 
bu kaynak nerede kullanılmıştır? 

3- özeleştirilen bu kurumların gerçek bedeli nedir? Bu kurumların ürettiği mal 
ve hizmetlerin niteliği nedir? Bu özelleştirmelerin piyasa değerlerinin çok 
altında yapıldığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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4- Son zamanlarda özelleştirme politikalarının sfratejiK,mal ve hizmet üreten, 
ulusal güvenliğimiz açısından önem arz eden alanlara yönelmiş olmasını, 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

5- Türkiye'nin en büyük demir çelik tesisi biri olan ve özelleştirme kapsamına 
alınan Erdemime AB üyesi bazı ülkelerin kamu kuruluşlarının talip olmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

5 AĞUSTOS 2005 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 ft 1 Q 0 
KONU : 1 U 1 İ J 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/7300 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan, 
özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Hemen hemen her ülkenin, gerek özel sektörün gelişmesine, gerekse ulusal 
güvenliğini ilgilendiren alanlarda stratejik mal ve hizmet üretimine dönük olarak, devlet 
eliyle ekonomik faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. 

Cumhuriyetimizi» omurgasını oluşturan ve ülke ekonomisine yıllarca ciddi 
katkılar sağlamış olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, siyasal iktidarların yanlış politikaları 
nedeniyle, hızlı bir kadrolaşmanın ve yanlış yönetimlerin eline bırakılmış, sonuçta zarar 
eder duruma getirilmişlerdir. 

Ülkemizde yürütülmekte olan özelleştirme politikaları ile ilgili olarak; 

SORU 1- AB ülkelerinde, devletin ekonomideki payı nedir? Bu oran ülkemiz için 
nedir? 

CEVAP 1- AB ülkelerinde devlet sırasıyle, bankacılık, elektrik üretim ve dağıtımı, 
doğal gaz, su şebekesi ve dağıtımı, telekomünikasyon (sabit hat, internet, cep telefonu 
operatörlüğü), demir-çelik, sivil havacılık, havaalanı işletmeciliği, liman hizmetleri, kömür 
ve diğer madencilik, petrol (arama-rafinaj ve dağıtım), şans oyunları iSektörterrnden 
tamamen ya da büyük çoğunlukla çekilmiş ve yerli-yabancı sermaye ayrımı yapmaksızın 
özel sektöre devretmiştir. Demiryolu İşletmeciliği Altyapı ve Taşıyıcılık Hizmetleri 
sektöründe ise İngiltere'den sonra Almanya'da da özelleştirme planlanmaktadır. 
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AB ülkelerinde başta İngiltere olmak üzere, özel Sektör-Kamu Ortak Girişimi 
(Public-Private Partnership) Modeli çerçevesinde uygulanmak suretiyle, Metro 
Altyapısının yenilenmesi ve işletmeciliği, hastane, cezaevi, otoyol, köprü inşası ve diğer 
altyapı hizmetleri ile çöp toplama ve imha, çevre düzenlemesi ve bakımı, itfaiye hizmetleri 
gibi belediye/yerel yönetimlerin görevleri de Yap-İşlet-Devret veya Rehabilite Et-İşlet-
Devret metodlan ile özel sektöre yaptırılmaktadır. 

Kopenhag Ekonomi Kriterlerine göre, Türkiye'nin (aday ülke-müzakere sürecinde) 
yukarıda zikredilen sektörlerde, devletin ekonomik aktivitelerinden tamamen çekilmesi, 
devlet yardımlarının kaldırılması ve "İsleyen Piyasa Ekonomisi" statüsüne geçebilmesi 
bağlamında ciddi mesafeler alması gerekmektedir. Bu sebeple, yapısal reformların sosyal 
güvenlik ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde devam ettirilmesi, doğrudan yabancı 
yatırımların miktar ve kalitesinin artırılması dolayısıyla da rekabet gücünün geliştirilmesi 
büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

SORU 2- Hükümete geldiğinizden bu yana özelleştirilmesi gerçekleşen kurumlar 
hangileridir? Bu özelleştirmeler nedeniyle elde edilen gelir miktarı nedir ve bu kaynak 
nerede kullanılmıştır? 

CEVAP 2- 19.11.2002-19.07.2005 döneminde, yapılan özelleştirme uygulamalarının 
toplam tutarı 2.741.851.802 ABD Dolandır (EK-1). 

19.11.2002-29.07.2005 dönemi uygulamalarından 2.397.966.058 ABD Dolarlık 
kısmı tahsil edilmiştir. Bakiye tutar, satış sözleşmelerinde belirlenen oranlarda vade farkı 
ile birlikte önümüzdeki dönemlerde ödenecektir. Bu dönemde ayrıca, daha önceki 
dönemlerde gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin satış taksitlerinden 402.481.055 ABD 
Dolan tahsilat yapılmıştır (EK-2). 

özelleştirme uygulamalannın gerçekleştirilmesi için yapılan, danışmanlık giderleri, 
ihale ilanları giderleri ile reklam ve tanıtım giderleri istihdama ilişkin ödemelerin (nakle 
tabii personel, %30 emekli, îş kaybı tazminatı, SYZ) toplamı ekte sunulmuştur (EK-3). 

SORU3- özelleştirilen bu kurumların gerçek bedeli nedir? Bu kurumların ürettiği 
mal ve hizmetlerin niteliği nedir? Bu özelleştirmelerin piyasa değerlerinin çok altında 
yapıldığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP 3- 4046 sayılı Kanunun 18'inci maddesi B bendi uyarınca, özelleştirme 
programına alınan kuruluşlann değer tespit çalışmalan bu Kanuna göre Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan Değer Tespit Komisyonlarınca yürütülmektedir. 

4046 sayılı Kanunun 18. maddesi B bendi c fıkrasında ise, "Komisyonun Görevleri: 
Komisyon; değer tespit çalışmalannı, 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 gereçler, teçhizat, 
malzeme ve hammadde ile yan mamul ve mamul madde stoklan, her türlü taşınır ve 
taşınmaz mallan, vasıflan ve hali hazırda durumlan, senetli ve senetsiz bütün alacak ve 
borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak 
özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan, indirgenmiş 
nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş 
yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa 
değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/ nakit akım oram metodlanndan en az (1.8.2003 
tarih ve 4971 sayılı Kanunla değişik) ikisini uygulamak suretiyle yürütür", hükmü yer 
almaktadır. 
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Bu komisyonlarca bulunan değer oldukça teknik bir çalışmanın sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

SORU 4- Son zamanlarda özelleştirme politikalarının stratejik mal ve hizmet 
üreten, ulusal güvenliğimiz açısından önem arz eden alanlara yönelmiş olmasını, nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 

CEVAP 4- özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından stratejik kuruluş olarak 
kabul edilen veya stratejik öneme sahip bu kuruluşların özelleştirilmesinde, "Altın Hisse" 
uygulaması yapılmakta ve bu uygulama ile kamu menfaatlerinin azami düzeyde korunması 
için gerekli önlemler alınmaktadır. Altın hisseler, özellikle bu kuruluşlardaki kamu 
payının % 50'nin altına düşmesi halinde önem kazanmakta ve kamu menfaatini korumak 
için, Şirket yetkili kurullarında (Yönetim Kurulu, Genel Kurul) kamuyu temsil 
etmektedirler. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen kamu hisselerinin özelleştirilmesinde altın hisse 
uygulamalarında kamu zararına yol açacak herhangi bir menfi uygulama söz konusu 
olmamıştır. 

SORU 5- Türkiye'nin en büyük demir çelik tesisinden biri olan ve özelleştirme 
kapsamına alınan ERDEM İR 'E AB üyesi ülkelerin kamu kuruluşlarının talip olmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP 5- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sermayesinde bulunan %46,12 
oranındaki özelleştirme İdaresi Başkanlığı payının "blok satış" yoluyla özelleştirilmesini 
teminen, 24 Mayıs 2005 tarihinde ilanları yayımlanmak suretiyle ihale ilanı açılmış ve ön 
yeterlilik için son başvuru tarihi olan 14 Temmuz 2005 günü saat 16.00'ya kadar 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına toplam onüç (13) katılımcı başvurmuştur. 

Söz konusu katılımcıların kamu kuruluşu niteliği bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim ^'j/ 

K/mal UNAKITAN 
,^/Maliye Bakanı 

EKLER ; 
EK-1 19.11.200-19.07.2005 dönemi özelleştirme uygulamaları 
EK-2 19.11.200-19.07.2005 dönemi satış/devir bedeli tahsilatları ı 
EK-3 19.11.200-19.07.2005 dönemi özelleştirme fonu nakit hareketleri 

- 1703 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

19.11.2002 - 29.07.2005 DÖNEMİ UYGULAMALARI: [FJK-l) 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 

Arçelik A.Ş. 

Ataköy Turizm A.Ş. 

Ataköy Otelcilik A.Ş. 

Ataköy Marina A.Ş. 

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker A.Ş. 

BURSAGAZ AŞ. 

ÇU1 Çayeli Bakır A.Ş. 

DİTAŞ Deniz Taşımacılığı A.Ş. 

DİVHAN AŞ. 

EBK - llavelsan A.Ş. 

EBK - Meybuz A.Ş. 

EBK • Manisa Kombinası 

EBK - Mersin Emtia Deposu 

EBK • Mersin Soğuk Hava Deposu 

EBK - Samsun Soğuk Hava Deposu 

EBK - Taşınmazlar 

Erciyes Sosyal Tesisleri 

ESGAZ A.Ş. 

ETİ Alüminyum A.Ş. 

F.Tl Alüminyum - Taşınmazlar 

ETİ Bakır A.Ş. 

F.Tl Elektrometalurji A.Ş. 

ETİ Gümüş A.Ş. 

ETİ Krom A.Ş. 

GKRKONSAN A.Ş. 

İSDEMİR • Taşınmaz 

KBİ - Samsun İşletmesi 

KBİ - Taşınmazlar 

Kuşadası Tatil Köyü 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 

PETKtM - Taşınmazlar 

SEKA-YibitaşA.Ş. 

SF.KA - Afyon İşletmesi 

SEKA - Akkuş İşletmesi 

Sanlın 
Hisse (V.) 

15.00 

1,37 

58.59 

56,49 

15,07 

56,00 

100.00 

45.00 

50,98 

100,00 

0,04 

99,57 

-
-
-
-
-
-

100,00 

100,00 

-
100.00 

100.00 

100,00 

100,00 

99,99 

-
-
-
-

34,54 

10,00 

-
-

Satış 
Tarihi 

11.08.2004 

Eylül-Ekim 20O3 

28.02.2005 

28.02.2005 

28.02.2005 

08.10.2004 

19 04.2004 

23.09.2004 

21.11.2002 

15.04.2004 

06.08.2003' 

30.09.2003 

21.06.2004 

20.07.2004 

20.0/.2004 

20.07.2004 

Muhtelif 

07.07.2005 

I0.03.20O4 

29.07 2005 

05.05.2005 

12.04.2004 

25.10 2004 

13.08.2004 

14.09.2004 

17.12.2003 

1 i.04.3003 

12.04.2004 

Muhtelif 

28.07.2005 

15.04.2005 

Muhtelif 

18.06 2003 

30.05.2003 

09.11.2004 

SATIŞ 
BEDELİ (TL) 

1.632.211.875.000 

26.825.994.970.250 

30.756.152.942.328 

81.302.969.716.397 

43.628.552.341.275 

32.234.048.172.000 

163.371.480.000.000 

74.350.016.250.000 

26.157.054.000.000 

38.545.737.000.000 

210.967.800.000 

3.610.535.670.000 

1.880.815.860000 

861.000.000.000 

860.000.000.000 

905.007.600.000 

8.165.945.923.805 

1.359.248.600.000 

56.654.220.000.000 

375.190.260.000.000 

88.573.400.000 

29.121.933.555.000 

22.669.233.800.000 

60.139.969.600.000 

87.101.180.550.000 

4.326.160.185.000 

5.550.000.000 

14.802.551.445.000 

475710.730.000 

46.333 500.000.000 

369.521.463.966.000 

6.020.235.200.000 

290.267.290.000 

4.468.907.300 000 

1.022.767.668.000 

SATIŞ 
BEDELİ (S) 

1.125.000 

19.610.926 

23755.428 

62.796.764 

33.697.808 

21.438.000 

120.000.000 

49.250.UOO 

16.500.000 

28.500.000 

150.000 

2.610.000 

1 260.000 

605.304 

604 601 

600.000 

5.812322 

1.007.000 

43.000.000 

280.600.000 

65957 

21.879 000 

15.320.000 

41.200.000 

58.050.000 

3.015.000 

3.363 

II 121.000 

305.634 

34.500.000 

273.719.603 

4.072.656 

205.000 

3.100.000 

702.000 
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Sitil» Siliş SATIŞ SATİŞ 
HİMtÇ/.) Tırihi BEDELİ (TL) BEDELİ (S) 

SEKA • Aksu İşletmesi 

SEKA • Balıkesir İşletmesi 

SEKA • Çaycuma İşletmesi 

SEKA - Karacasu İşletmesi 

SEKA - Kastamonu İşletmesi 

SEKA - Taşınmazlar 

SÜMER Hold. - Aselsan A.Ş. 

SÜMER Hold. - Eryağ A.Ş. 

SÜMER Hold. • İstanbul imar Ltd. 

SÜMER Hold. - Manisa Pamuklu A.Ş. 

SÜMER Hold. - Ortadoğu Teknopark A.Ş. 

SÜMER Hold. -SütaşA.Ş. 

SÜMER Hold. - Beykoz İşletmesi 

SÜMER Hold. • Tumosan İşletmesi 

SÜMER Hold. - Adıyaman İşletmesi 

SÜMER Hold. - Malatya İşletmesi 

SÜMER Hold. • Bakırköy İşletmesi 

SÜMER Hold. - Çanakkale Deri İşi. 

SÜMER Hold. • Diyarbakır işletmesi 

SÜMER Hold. - Makina-Techizat 

SÜMER Hold - Merinos Halı Markası 

SÜMER Hold. - Taşınmazlar 

TAKSAN A.Ş. 

TDİ - Çeşme Limanı 

TDİ - Dikili Limanı 

TDİ - Kuşadası Limanı 

TDİ - Trabzon Limanı 

TDİ - 3 Gemi 

TDİ • Şehirhatlan İşletmesi ve 84 Gemi 

TDİ - Taşınmazlar 

TEKEL-Alkollü İçkiler A.Ş. 

TEKEL - Kristal Tuz A.Ş./Kağızman Tuzlası 

TEKEL - Çankırı Kaya Tuzlası 

TEKEL - Tuzluca Tuzlası 

TEKEL-Sekili Tuzlası 

TEKEL - Taşınmazlar 

-
-
• 
-
• 
• 

0,27 

39.00 

50,00 

99,90 

15,00 

1,57 

-
• 
-
-
-
• 
-
-
-
-

100,00 

• 
• 
• 
• 
-
-
-

100,00 

99,30 

-
-
-
-

21.102003 

10.06.2003 

19.06.2003 

31.03.2004 

04.11.2003 

Muhtelif 

21.07.2005 

21 10.2003 

14.02.2005 

12.07.2005 

02.06.2004 

18.02.2004" 

13.04.2005 

30.06.2004 

17.12.2003 

19.02.2004 

06.10.2004 

27.10.2004 

07.12.2004 

27.05.2005 

24.10.2003 

Muhtelif 

20.06.2003 

28.05.2003 

20.11.2003 

02.07.2003 

20.11.2003 

Muhtelif 

15.03.2005 

Muhtelif 

27.02.2004 

10.02.2005 

16.10.2003 

22.09.2004 

23.09.2004 

Muhtelif 

5.106.304.000.000 

1.557.190.800.000 

19.255.844.272.500 

2.430.992.295.000 

12.170.700.360.000 

23.618.523.206.250 

1.811.135.540.000 

663.819.520.000 

4.700.000.000.000 

4.532.145.750.000 

125.000.000.000 

450.000.000.000 

35.988.277.500.000 

40.672.649.600.000 

2.067.536.150.000 

7.616.298.240.000 

66.311.124.OO0.000 

3.114.192.900.000 

3.142.800.000.000 

5.700.000.000.000 

425.000.000.000 

44.776.037.351.200 

14.261.580.000.000 

16.418.475.000.000 

6.200.184.750.000 

34.252.429.500.000 

29.645.300.160.000 

12.207.402.000.000 

28.019.062.000.000 

1.634.970.000.000 

388.446.724.000.000 

949.806.000.000 

750.000.000.000 

583.942.095.000 

931.450.965.000 

100.306.405.327.503 

3.500.000 

1.100.000 

13.590.000 

1.845.000 

8.190.000 

16.322.166 

1.371.063 

455 000 

3.569.801 

3.375.900 

83.272 

342.488 

26.775.000 

27.200.000 

1.450.000 

5.760.000 

44.000.000 

2.100.000 

2.250.000 

4.143.467 

289 616 

31.085.579 

10.000.000 

11.250.000 

4.250.000 

24.300.000 

20.160.000 

9.045.000 

21.820.000 

1.157.767 

292.000.000 

715.000 

535.079 

382.500 

617.000 

72.589.037 
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THY AO 

THY - Usa$ AŞ. 

TOFAŞ Türk Oto Ticaret AŞ. 

TÜGSAŞ - Gemlik Gübre A.Ş. 

TÜGSAŞ - İstanbul Gübre A.Ş. 

TÜGSAŞ - Samsun Gübre A.Ş. 

TÜGSAŞ - Taşınmazlar 

TÜPRAŞ T. Petrol Rafinerileri A.Ş. 

ı'l'TR \Ş - Taşınnuzlai' 

Türkiye 1$ Bankası A.Ş. 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

TZD • Sakarya Traktör Fabrikası 

T7.D • Taşınmazlar 

Ünye Çimento A.Ş. 

B: 127 

Satılan 
Hisse (%) 

23.00 

6,00 

2.19 

100.00 

99,90 

100.00 

-
14.76 

0.09 

0.001 

-
• 

0,02 

1 9 . 9 . 

Satış 
Tarihi 

03.12.2004 

Kasım-Aralık 2003 

Eylül 2003 

24.02.2004 

18.03.2004 

04.07.2005 

Muhtelif 

04.03.2005 

03.02.2005 

1209.2003 

04.12.2003 

25.07.2003 

23.12.2002 

Ekim 2003 

Toplam: 

2005 

SATIŞ 
BEDELİ (TL) 

269.798.690.902.500 

5.483.000.000.000 

18.675.368.789.500 

110.522.169.000.000 

119.594.165.850.000 

54.808.800.000.000 

16.604.848 111.332 

569.333.349.200.000 

6.225.821.001) 

4.435.990.028.000 

322.367.400 

3.280.906.300.000 

7.350.000.000 

22.428.150.070 

3.708.307.141.212.310 

O: 2 

SATIŞ 
BEDELİ (S) 

191.279 167 

3.815.925 

13.652.079 

83.100.000 

90.450.000 

41.000.000 

11.208.583 

453.977.633 

1.715 

3.240.501 

223 

2.300.000 

4.515 

16.361 

2.74 J.851.802 

19.11.2002 - 29.07.2005 DÖNEMİ SATIŞ / DEVİR BEDELİ TAHSİLATLARI: 

TAHSİLAT TUTARİ 

(EK-2) 

TL 

19.11.2002 - 29.07.2005 Dönemi Uygulamalarından 

Geçmiş Dönem Uygulamalarından 

3.237.849.572.795.800 2.397.966.058 

579.833.237.711.626 402.481.055 

Toplam: 3.817.682.810.507.430 2.800.447.112 
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464.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGUN'ün, bulgurdaki KDV oranına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/7301) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması hususunu delaletinizle arz ederim. 

MEVLÜT AKGUN 
Karaman Millet 

SORU 1- Temel gıda maddesi olarak kullanılan bulgurdaki KDV oranının %1'e 
düşürülmesi hususunda bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GEL.0.82/8211-459 
KONU :Soru Önergesi 

11.08.05*039544 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16.07.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12600 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGUN'ün tarafıma tevcih ettiği 7/7301 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan soruya ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararname gereğince diğer temci 
gıda maddelerinde olduğu gibi bulgur da indirilmiş oran olan %8 üzerinden vergiye tabi 
tutulmaktadır. Temel gıda maddelerine uygulanan %8 oranının bir temel gıda maddesi olan 
bulgura uygulanmaya devam etmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fmal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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465.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVIGEN'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin
de yaşanan bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/7302) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI7MA ' 

Son günlerde Edirne Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi'ndc yaşanan, tüm 
kamuoyunu endişeye düşüren ve sayısı 8'e yükselen çocuk ölümlerinin akıbeti 
konusunda Sağlık Bakanlığı ve Hükümet'ten konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatacak 
herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı 
Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini 
saygılarımla arz ederim. 2.2L.ofc>.-ZooS" 

Mehmet SEVİGEN 
İstanbul Milletvekili 

1-8 bebeğin ard arda sebepsiz ölümü bir tesadüf müdür, değilse bunun tıbbi 
açıklaması var mıdır? ' • , . . ' 

2- Bebek ölümlerinin sebebi bakteriyel enfeksiyon sorunu mudur, personel 
hatası mıdır, hastanenin hijyen probleminden mi kaynaklıdır? Bunlardan biri ise niçin 
hala önlem alınmamıştır? 

3- Yetkilileriniz önüne geçilemeyen bu ölümlere daha ne kadar seyirci kalmaya 
devam edecektir? 

4- Bu kadar ciddi bir konuyu sadece bir Başhekim'in açıklamasıyla geçiştirmeyi 
mi düşünüyorsunuz? 

5- Anaların-babalann yüreğini yakan bu olayı hükümetiniz nasıl 
değerlendirmektedir? 

6- Sağlık Bakanlığının elinde bilgi var da halktan ve kamuoyundan mı 
saklıyorsunuz? 

7- Bakanlık ve hastane olarak ne gibi önlemler aldınız?,Bunları kamuoyu ile 
paylaşmayı düşünüyor musunuz? o - ^ •* •• 

8- Sayın Bakan kamuoyunun bu kadar rahatsız olmasına rağmen, neden şimdiye 
kadar ciddi bir açıklama yapmamıştır? 

9- Sayın Bakan ve diğer yetkililer kendi vicdanlarında ve kamuoyu önünde 
bunun hesabını vermeyi düşünüyorlar mı? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

Sayı : B.10.1.RSH.0.71.00.01/ 9 8 4 4 *29.Q7.2uU5 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04 Temmuz 2005 A.01.0.GNS.0.10.00.02-12600 sayılı yazınız 

İlgili yazınızda Bakanlığımıza yöneltilen İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet 
SEVİGEN tarafindan Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan bebek 
ölümleri ile ilgili olarak verilen 7/7302 No'lu soru önergesinin cevabı EK-l 'd^sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER pr of. Dr. Recep A 
EK-1 Soru önergesi Cevapları Bakan 
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İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet SEVİGEN tarafından Edirne Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan bebek ölümleri ile ilgili olarak verilen 7/7302 No'lu 
soru önergesinin cevabıdır. (Sayfa-1): 

SORULAR 
1) 8 bebeğin ard arda sebepsiz ölümü bir tesadüf müdür, değilse bunun tıbbi bir 

açıklaması var mıdır? 
2) Bebek ölümlerinin sebebi bakteriyel enfeksiyon sorunu mudur, personel hatası 

mıdır, hastanenin hijyen probleminden mi kaynaklanmaktadır? Bunların biri ise niçin hala 
önlem alınmamıştır? 

3) Yetkilileriniz önüne geçilemeyen bu ölümlere daha ne kadar seyirci kalmaya devam 
edecektir? 

4) Bu kadar ciddi bir konuyu sadece bir Başhekim'in açıklamasıyla geçiştirmeyi mi 
düşünüyorsunuz? 

5) Anaların-babalarm yüreğini yakan bu olayı hükümetimiz nasıl değerlendirmektedir? 
6) Sağlık Bakanlığının elinde bilgi var da halktan ve kamuoyundan mı saklıyorsunuz? 
7) Bakanlık ve hastane olarak ne gibi önlemler aldınız? Bunları kamuoyu ile 

paylaşmayı düşünüyor musunuz? 
8) Sayın Bakan kamuoyunun bu kadar rahatsız olmasına rağmen, neden şimdiye kadar 

ciddi bir açıklama yapılmamıştır? 
9) Sayın Bakan ve diğer yetkililer kendi vicdanlarında ve kamuoyu önünde bunun 

hesabını vermeyi düşünüyorlar mı? 

CEVAPLAR 
1) İnceleme ve araştırma komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre "18-21.06.2005 

tarihleri arasında Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 'nde 
tedavi edilmekte olan sekiz bebeğin yaygın enfeksiyon (sepsis) nedeniyle kaybedildiği" 
bildirilmiştir. Ayrıca kaybedilen bebeklerin prematürelerden oluşması ve altta yatan 
hastalıklarının bulunması nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıf olmasının bu ölümleri 
kolaylaştırmış olabileceği ifade edilmiştir. 

2) Tanı ve tedavi alanındaki tüm gelişmelere rağmen hastane enfeksiyonları hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hastanede yatarak tedavi gören her on hastadan birinde 
hastane enfeksiyonu ortaya çıkmaktadır. 2001 yılı verilerine göre ABD'de hastane 
enfeksiyonunun getirdiği ek maliyet 7 milyar dolardır ve her 6 dakikada bir kişi hastane 
enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Yukarıda belirtilen rapora göre "tüm bebeklerin aynı bakteriye (Senada mascescens) 
bağlı enfeksiyon sonucunda kaybedildiği, bu mikroorganizmaların muhtemelen hastaların 
tedavisinde kullanılan sıvılarla bulaştığı düşünülmüştür. Serratia mascescens Yoğun Bakım 
Ünitelerinde sık rastlanan bir enfeksiyon etkenidir. Gelişmiş ülkelerde de benzer bir 
mekanizmayla bu mikroorganizmaya bağlı olarak gelişen çok sayıda salgın bildirilmiştir. 

3) Bu konuda hazırladığımız "Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 
Yönetmeliği" Başbakanlığa sunulmak üzeredir. 

4) Konunun Başhekim açıklamasıyla geçiştirilmesi gibi bir durum söz konusu 
olmayıp, gerekli incelemeler ve denetim yapılmış olduğu gibi konu ile ilgili rapor, komisyon 
aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

5) Son derece üzücü olan bu olayları önlemeye yönelik önlemlerin alınması hususunda 
Bakanlığımız kararlı bir tutum izlemektedir. 
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6) Bakanlığımız elinde 21.06.2005 tarih ve 8005 sayılı onay ile oluşturulan komisyon 
tarafından hazırlanan 22.06.2005 tarihli rapor bulunmaktadır ve bu raporun sonuçları 
kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

7) Yataklı Tedavi Kurumlan Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Başbakanlığa sunulmak 
üzeredir. Bu yönetmelik ile aşağıda belirtilen hususların gerçekleşmesi beklenmektedir: 

- Ülkemizdeki tüm kamu ve özel hastanelerinde, bir enfeksiyon kontrol komitesi 
oluşturulacaktır. Başarılı bir enfeksiyon kontrol programı yürütülebilmesi için son 
derece kritik ola 
- n bu komite, hastanelerde bu tür enfeksiyonlarla mücadelenin adresi olacak ve 

yaptırım gücü sayesinde gereken önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 
- Hastane Enfeksiyon (HE) hızlan, servislere göre dağılımı ve etkenleri saptamaya 

yönelik prospektif sürveyans yapılabilmesi, verilerin bilgisayar ortamında kayıt altına 
alınabilmesi, elektronik ortamda hazırlanan raporlann hastane yönetimi ve ilgili 
birimlerle paylaşılabilmesi, enfeksiyon kontrolü ile ilgili yazılı standartlar 
oluşturulması, sürekli hizmet içi eğitim ve denetim yapılması sağlanacaktır. 
- Enfeksiyon kontrol hemşiresi(leri) (250 yatak için bir hemşire) ve enfeksiyon 

kontrol doktoru (1000 yatağa kadar bir doktor) tanımlamaları yapılarak, bu elemanların 
enfeksiyon kontrolündeki rutin işleri takip etmeleri amaçlanmıştır. Aynca bu 
elemanlann eğitim ihtiyacı ve eğitim yöntemi de yasal güvence altına alınmıştır. 
- Hastane enfeksiyonlannın kontrol altına alınmasıyla hastalara sunulan sağlık 

hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yol 
alınmış olacaktır. 
- Her hastanede yürütülmeye başlanan aktif bir HE kontrol programı sadece insan 

sağlığı açısından değil, sağlık kurumlannın ekonomik verimliliğinin artınlması 
yönünden de önem taşımaktadır. 
Böylelikle, sağlık sistemleri gelişmiş olan ülkelerde son elli yıldır büyük yararlar 

sağlamış olan HE kontrolüne yönelik hukuki düzenlemeler, ülkemizde de yasal bir zemine 
taşınmış olacaktır. 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında yataklı tedavi kurumlannın kalite alt yapısını 
geliştirme çabasında olan Bakanlık, HE kontrolü konusunda gereken uygulamalan yapmaya 
kararlıdır. Bundan sonraki aşamada bu yönetmeliğe dayanılarak yapılacak düzenlemelerle 
bilgi akışının sağlanacağı bir merkez ve merkezi bildirim sistemine ilişkin yazılım ve altyapı 
tamamlanmıştır. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde pilot çalışmaya geçilmiştir. Bu çalışmanın sonunda elde edilen veriler 
ışığında bildirim sisteminin tüm yurdu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 
Sistemden elde edilecek veriler, Bakanlıkça uygulanacak ulusal tedbirlerin alınmasına olanak 
sağlayacaktır. 

8) Gerekli açıklamalar komisyon aracılığıyla yapılmıştır. 
9) Bakanlığım, konu üzerine hassasiyetle eğilmekte ve gereken önlemlerin alınması 

için bilimsel, teknik ve hukuki alt yapıyı oluşturmaktadır. 

466.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Kırım Kongo ateşli humma hastalığına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7303) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Fa^rettînÜSTÜN 
ağla Milletvekili 
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Geçen yıl Tokat ilimizde 4, Erzurum ilinde 1 vatandaşımızın öldüğü ve Giresun 
ilimizde de 4 vatandaşımızın ağır hasta olarak Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi gördüğü 
Kırım Kongo Ateşli Humması nedeniyle 09.08.2004 tarih ve 6/1267 no'lu soru önergem 
aradan geçen sureye rağmen niçin yanıtlanmamıştır? 

1- Kınm Kongo Ateşli Humması nedeniyle 2002 yılında bu yana kaç vatandaşımız 
ölmüş ve hastalanmıştır? 

2- Bununla ilgili olarak bakanlığımızca ne gibi önlemler alınmıştır? 
3- Soru önergelerini halk sağlığını tehdit eden böylesine önemli bir konuda bir yıla 

yakın yalanmaması /u nasıl sç'A/>y*rs-V4i/2.?~ •• 
4- İçinde bulunduğumuz Haziran 2005 ayında bu hastalığa yakalanan ve ölen kaç 

insanımız vardır? Bunlar hangi illerdedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100TSH0110002 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 2£07.0& 1 0 6 3 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12600 sayılı yazılan. 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN tarafından , Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığıyla alâkalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. Aj. 
EK: önerge Cevabı Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ün, "Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi" ile 
ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

"Geçen yıl Tokat ilimizde 4, Erzurum ilinde 1 vatandaşımızın öldüğü ve Giresun 
ilimizde de 4 vatandaşımızın ağır hasta olarak Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi gördüğü 
Kınm Kongo Ateşi Humması nedeniyle 09.08.2004 tarih ve 6/1267 no'lu soru önergem 
aradan geçen süreye rağmen niçin yanıtlanmamıştır? 

1-Kınm Kongo Ateşli Humması nedeniyle 2002 yılından bu yana kaç vatandaşımız 
ölmüş ve hastalanmıştır? 

2-Bununla ilgili olarak Bakanlığımızca ne gibi önlemler alınmıştır? 

3-Soru önergelerini halk sağlığını tehdit eden böylesine önemli bir konuda bir yıla 
yakın yanıtlanmamasını nasıl açıklıyorsunuz? 
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4-tçinde bulunduğumuz Haziran 2005 ayında bu hastalığa yakalanan ve ölen kaç 
insanımız vardır? Bunlar hangi illerdedir?" 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2002 yılında 17 vak'a, 2003 yılında 133 vak'a ve 6 ölüm, 2004 yılında 249 
vak'a ve 13 ölüm, 2005 yılında ise (18/07/2005 itibarıyla) 80 vak'a ve 1 ölüm. 

Cevap 2- KKKA hastalığı, özellikle kene ısırması veya kene temasıyla bulaşan viral 
bir hastalıktır. Hastalıkta kullanılabilecek etkili antiviral bir ilâcın bulunmadığı bilim 
çevrelerince ifade edildiğinden, tedavinin esasını destek tedavi oluşturmaktadır. Bundan 
dolayı, hastalığın görüldüğü illere teknik destek sağladık ve hekim (klinik mikrobiyoloji ve 
enfeksiyon hastalıkları uzmanı) ihtiyaçlarım büyük ölçüde giderdik. 

KKKA'nın en önemli bulaştıncısı olan kenelerin kontrolü konusunda bugün dünyada 
kabul görmüş herhangi bir yöntem mevcut değildir. Kene popülâsyonunun kabul edilebilir bir 
seviyeye çekilmesi en akılcı bir yol olarak görülmektedir. Bu amaçla evcil hayvanların 
kenelere karşı ilaçlanması ön plâna çıkmaktadır. Bunun için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve 
Valiliklerin iş birliğinde bu yönde çalışmalarda bulunduk. 

Hastalıktan korunmada etkili olabilecek herhangi bir aşımn da mevcut olmaması, 
kişisel korunma önlemlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, halkın bilgilenmesi ve 
bilinçlenmesi yönünde (broşür, halk toplantıları, basm-yaym araçları vb. vasıtasıyla) yoğun 
çalışmalar yaptık. 

Bunlara ilâveten, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının bilgilenmesi ve 
bilinçlenmesi için hizmet içi eğitimler düzenledik ve konuya ilişkin kitapçıklar hazırlayarak 
bütün ilgililerine ulaştırdık. 

Cevap 3- Bilindiği gibi, sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması keyfiyeti, 
önergenin Meclis gündemine alınıp alınmaması ile alâkalı bir husustur. 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ün, "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi" ile 
ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır (Sayfa 2): 

Cevap 4- 2005 yılında 18/07/2005 tarihi itibarıyla lâboratuvarca doğrulanmış KKKA 
vak'alarının illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

KKKA Vak'alarının Adreslere Göre Dağılımı 
(Türkiye, 01 Ocak-18 Temmuz 2005) 

Amasya 
Ankara *• 
Artvin 
Çankırı 
Çorum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşhane 
Igdır • 
istanbul * 
Kastamonu 
Ordu 
Samsun 
Sivas 
Tokat 
Trabzon 
Yozgat 
Toplam 

6 
2 
l 
l 

11 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
7 

26 
1 

10 
80 

* Hastalığın gOroMogu illere seyahat hikâyesi mevcuttur. 
• • Hastane çalışanlarıdır. 
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467.- Bursa Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7304) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Hacı İbrahim K^^RIK 
Be 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanhâ*-

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.610-01/ -
KONU : Bartın Milletvekili 1 9 7HMMUT2005 

Sayın Hacı İbrahim KABARIK'ın 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12600 sayılı yazısı. 

Bartın Milletvekili Sayın Hacı İbrahim KABARIK'ın 7/7304-12576 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

V 

Kfiali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1 Cevap formu 
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BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN HACI İBRAHİM KABARIK'IN 
7/7304-12576 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

2001-2002 yıllan ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı ilgili kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne 
kadarı gerçekleşmiştir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Bartın İlimize, 2001 yılında 156.216.000.000 
TL, 2002 yılında 328.693.000.000 TL, 2003 yılında 38.168.000.000 TL ve 2004 
yılında da 828.096.000.000 TL harcama yapılarak planlanan yatırımların tamamı 
gerçekleştirilmiştir. 

PTT 

Bartın İlimize "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "Posta Hizmetlerinin 
Mekanizasyonu ve Otomasyonu" "İdame-Yenileme," "Taşıt Alımı" ve "Makine ve 
Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlara karşılık; 2001 yılında 
123.041.000.000 TL, 2002 yılında 8.456.000.000 TL, 2003 yılında 8.678.000.000 
TL ve 2004 yılında 38.503.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

DENİZYOLU ULAŞIMI 

Bartın İlimizde denizyolu ulaşımı kapsamında Tarlaağzı Balıkçı Barınağı 
projesi olup, inşaat faaliyeti devam etmektedir. 

Söz konusu Balıkçı Barınağı inşaatına 2001 yılında 875.000.000.000 TL, 
2002 yılında 1.701.000.000.000 TL, 2003 yılında 1.501.000.000.000 TL ve 2004 
yılında 1.864.000.000.000 TL ödenek ayrılarak ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 
2005 yılı ödeneği 1.498.000 YTL olaninŞâl t ı r f^ ik i gerçekleşme durumu %98 
olup, 2005 yılında bitirilerek hizmete v^rpe|efctiir.O'^ 

468.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut OZAKCAN'ın, havayolu taşımacılığına ve İstanbul'a 
yeni havayolu yapılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7305) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

M. Meşlrt/ÖZAKCAN 
Aydın Milletvekili 

Slot uygulaması, bilindiği gibi bazı havaalanlarının fiziksel yetersizliği, hava 

trafiğinin bazı saat grupları içinde olabilecek yoğunluğu azaltma ve bunlarla ilgili 

olarak gerekli önlemleri alma adına yapılan bir uygulamadır. Son günlerde ulusal 

basınımızda bu konu ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu bağlamda; 
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1. Slot uygulama konusu Bakanlığınızın hangi ilgili yada bağlı biriminin 

yetkisindedir? 

2. Bu yetkinin düzenleyici ve denetleyici kurum niteliğinde olması gereken Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanılamadığı, bu nedenle ulusal hava yolu 

şirketimiz olan Türk Hava Yollarına devredildiği konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

3. Bu uygulamanın özelleştirme kapsamında olan Türk Hava Yolları tarafından 

yapılmasının doğru olmadığı yönündeki diğer hava yolu şirketlerinden gelen 

eleştiriler için ne düşünüyor sunuz? 

4. Sektörde hava taşımacılığı alanında hizmet veren hava yolu şirketlerimizin 

birbirlerinin itibarlarını zedelememe adına slot konusunda alınacak önlemleriniz 

nelerdir? 

5. İstanbul'a 3. hava limanı yapılması gerekliliği konusunda basındaki 

açıklamalannız doğru mudur? Doğru ise 3. hava limanının yapılmasına neden gerek 

duyulmuştur? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.610-01/_ fXQo - ~ 2 - ? / ? Ö 1 d TBMJZ 2Û0& 
KONU :Aydın Milletvekili 0 - t ~ W " M 

Sayın M. Mesut ÖZAKCAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12600 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Mesut ÖZAKCAN'ın 7/7305-12568 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1 Cevap formu 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. MESUT ÖZAKCAN'IN 
7/7305-12568 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE GEyAffl, 

Slot uygulaması, bilindiği gibi bazı havaalanlarının fiziksel yetersizliği, hava 
trafiğinin bazı saat grupları içinde olabilecek yoğunluğu azaltma ve bunlarla ilgili 
olarak gerekli önlemleri alma adına yapılan bir uygulamadır. Son günlerde ulusal 
basınımızda bu konu ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu bağlamda; 

SORU 1- Slot uygulama konusu Bakanlığınızın hangi ilgili yada bağlı 
biriminin yetkisindedir? 

SORU 2- Bu yetkinin düzenleyici ve denetleyici kurum niteliğinde olması 
gereken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanılamadığı, bu nedenle 
ulusal hava yolu şirketimiz olan Türk Hava Yollarına devredildiği konusundaki 
görüşleriniz nelerdir? 

SORU 3- Bu uygulamanın özelleştirme kapsamında olan Türk Hava Yollan 
tarafından yapılmasınm doğru olmadığı yönündeki diğer hava yolu şirketlerinden 
gelen eleştiriler için ne düşünüyor sunuz? 

SORU 4- Sektörde hava taşımacılığı alanında hizmet veren hava yolu 
şirketlerimizin birbirlerinin itibarlarını zedelememe adına slot konusunda alınacak 
önlemleriniz nelerdir? 

SORU 5- İstanbul'a 3. hava limanı yapılması gerekliliği konusunda basındaki 
açıklamalarınız doğru mudur? Doğru ise 3. hava limanının yapılmasına neden gerek 
duyulmuştur? 

CEVAP: 

Slot uygulamaları yetkisi; 27.03.1992 tarihli Bakanlık Olur'u ile 1992 yılı yaz 
sezonundan itibaren özelleştirme kapsamına alınan THY A.O. Genel Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturulan Slot Koordinatörlüğü ve DHMİ'nin Atatürk Havalimanında 
kurulan Slot Koordinasyon Merkezine verilmiş ve bugüne kadar uygulanagelmiştir. 

Bilindiği üzere, 1992 yılında ulusal bazda THY A.O. tek havayolu şirketi iken, 
sonraki yıllarda ve özellikle Bakanlığımızca uygulamaya konulan Bölgesel Havacılık 
Projesi kapsamında özel havayolu şirketleri de giderek artmıştır. Ulusal bazda 
rakipsiz olarak faaliyet gösterirken Slot uygulamasının THY A.O.'nca 
gerçekleştirilmesi geçmiş yıllardaki şartlarda uygun olabilir ancak, gelişen havacılık 
sektöründe oluşan rekabet sonucu bu uygulamanın sakıncalı olduğu saptanmıştır. 

Havayolu taşıyıcılarına adil, eşit, katılımcı ve planlanan kapasitelere uyumlu 
hizmet sağlamak üzere; 30.06.2005 tarihli Olur'la THY A.O. ve DHMİ bünyesinde 
bulunan Slot Koordinasyon merkezlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz 
başkanlığınca." yeniden, yapılandırılması çalışmalarına başlanmış olup, uygulama 
prensiplejfnfe ilişkin talimat çalışmaları da kısa sürede sonuçlandırılıp uygulamaya 
konulacaktır;, 
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Atatürk hava limanı; Ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle Doğu-Batı ve 
Kuzey-Güney bölgeleri arasında yolcu transfer merkezi olarak köprü durumundadır. 
2004 yılında ülkemizde gerçekleşen toplam yolcu trafiğinin yaklaşık %34'ü bu 
limanımızdan gerçekleşmiş olup, 13 yerli ve 388 yabancı hava yolu taşıyıcısı tarifeli 
ve tarifesiz sefer düzenlemiştir. Ayrıca, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok hava yolu 
şirketinin de harekat üssü konumundadır. Yurt dışı çıkışlarının büyük çoğunluğunun 
bu noktadan yapılması nedeniyle diğer hava alanlarıyla bağlantı seferlerinin yoğun 
olması, Atatürk Havalimanına olan talebi giderek arttırmaktadır. 

Gelişen havacılıkla birlikte artan uçak sayısı ve büyüyen uçak gövdelerinin 
yanında, Bakanlığımızca başlatılan Bölgesel Havacılık projesi kapsamında iç hat 
uçuşları da artmış bulunmaktadır. Başta Rusya olmak üzere Birleşik Devletler 
Topluluğu ile Türk Cumhuriyetlerinden yoğun talepler artarak devam etmektedir. 

AB üyeliği yolunda ilerleyen Ülkemiz; Avrupa-Türk Cumhuriyetleri ile 
Avrupa-Ortadoğu arasında hava yolu taşımacılığı konusunda daha da önem 
kazanacağı aşikardır. Bu bağlamda; AB kapsamında yürürlüğe girecek olan gürültü 
ve çevre kontrol konularının getireceği kısıtlılıklar nedeniyle Avrupa'daki bir 
kısım Havaalanlarının belli saatler arasında gece uçuşlarına kapalı olması, 
Atatürk Hava limanının da bu kısıtlamalara maruz kalabileceğini göstermektedir. 
Bu etkenler, belli saatlerde daha da yoğunlaşacak uçuş taleplerinin karşılanabilmesi 
için yeni bir Hava Limanı zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. 

Buna ek olarak, çok sayıda uluslararası nitelikte kongre ve toplantı yapmaya 
uygun tesisin bulunduğu İstanbul'un bilim ve kültür merkezi olarak dünyaya 
tanıtılması sonucu, günümüzde gerçekleşen ve gelecekte yapılacak uluslararası 
toplantı ve diğer aktiviteler ve her geçen gün artan spor aktiviteleri nedeniyle de 
Atatürk Hava Limanının kullanımını daha da arttıracağı şüphesizdir. Bu 
bağlamda gelecek 10 yıllık süreçte 40 Milyon civarında turistin İstanbul'a 
gelmesi de beklenmektedir. 

Öte yandan, Ülkemizin; batısında Frankfurt, Lüksemburg ve Charles De Gaulle, 
doğusunda Dubai, uzak doğuda ise Singapur, Pekin ve Tokyo'nun halen kargo üssü 
olarak kullanıldığı malumunuzdur. Bölgeye hitap eden hava kargo taşımacılığı 
bu üslerden yönlendirilmekte olup, bu üslerin orta noktasında bulunan Ülkemizde, 
ek veya yeni tesislerin yapılmasıyla hava kargo pazarından daha büyük pay 
alınması mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan, Atatürk Havalimanı PAT Sahaları uzun yıllardan beri yoğun 
kullanılmaktadır. Liman altyapısındaki yenileme ihtiyacına karşılık, inşaat 
çalışmalarından doğacak aksaklıklarla birlikte, çevredeki yapılaşma ve arazi 
yetersizliğinden dolayı fiziki genişletmenin mümkün olmaması gibi unsurlar da 
mevcut Liman için negatif unsurlardır. 

/#' '•' Yukarıda yapılan açıklama ve değerlendirmelere göre; Atatürk Hafa Limanının v 

yanında Sabiha Gökçen Hava Limanı kapasitesinin de talepleri karşjflamâya yeterli 
olamayacağı ve İstanbul'a 3. bir havalimanı yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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469.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İŞ-TİM ve Türk Telekoma ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7306) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.06.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

29.03.2005 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
cevaplandırılması istemiyle verdiğim 7/5466 sayılı soru önergeme Ulaştırma Bakanı Sayın 
Binali Yıldırım tarafından verilen cevapta eksik kalan hususlar bulunmaktadır. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 
Sorular: 

1- 7/5466 sayılı soru önergeme verilen cevaplarda, îş-TİM'in aktif ve pasif yapısının 
Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı ifade ediliyor. Ancak Ticaret Sicil 
Gazetesi'ndeki bilançolar incelendiğinde bilançonun çok basit ve "tam tasdikli" 
olmadığı görülmektedir. Ticari Sicil Gazetesi'ndeki Îş-Tim'e ait bilançolar, yeminli 
bir mali müşavirin denetiminden geçmiş midir? 

2- 10. sorumda Mart 2005'te ÎŞ-TİM'den Telekom'a "sizin payınıza düşen zarar 70 
milyon dolardır" diye gönderilen bir faturanın ödenip ödenmediğini sormuştum. 
Bakanlığınızca bu soruya verilen cevapta, "İddia edildiği gibi Avea tarafından Türk 
Telekom A.Ş.'ye herhangi bir fatura kesilmediği gibi böyle bir ödeme de 
yapılmamıştır" ifadesi kullanılmıştır. 
Ancak, şirket içi yazışma ve dekontlar bu paranın önce ödendiğini, sonra sermaye 

artışı şekline getirildiğini göstermektedir. Haziran 2005 başında yapılan sermaye artışı ile 
ilgili ödemeler hangi tarihte, hangi hesaplardan yapılmıştır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

- 1 EYLÜL 2005 

SAYI : B . l l . O . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / - İ V ^ S / 3 3 9 3 ^ 
KONU : İstanbul Mil le tveki l i ' 

Sayın Emin ŞİRtN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgirTBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12600 sayılı yazısı 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/7306-12617 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : <—-"Binaü YILDIRIM 
1 Cevap formu Ulaştırma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
7/7306-12617 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

29.03.2005 tarihinde Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından 
cevaplandırılması istemiyle verdiğim 7/5466 sayılı soru önergeme Ulaştırma Bakanı 
Sayın Binali Yıldırım tarafından verilen cevapta eksik kalan hususlar bulunmaktadır. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

SORU 1- 7/5466 sayılı soru önergeme verilen cevaplarda, İş-TİM'in aktif ve 
pasif yapısının Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı ifade ediliyor. Ancak Ticaret 
Sicil Gazetesi'ndeki bilançolar incelendiğinde bilançonun çok basit ve "tam tasdikli" 
olmadığı görülmektedir. Ticari Sicil Gazetesi'ndeki İş-TİM'e ait bilançolar, yeminli 
bir mali müşavirin denetiminden geçmiş midir? 

CEVAP 1- İŞ-TİM özel bir şirket olarak ticari bilgileri gerekli resmi 
makamlara düzenli şekilde bildirmiş olup, birleşme çalışmalarında da şirkete ait tüm 
ticari bilgiler Türk Telekom'a iletilmiştir. 

Birleşme çalışmaları sırasında; İŞ-TİM'in aktif ve pasif yapısı ile AycelPin 
aktif ve pasif yapısına ilişkin detaylı bilgiler dikkate alınarak ortaklık payları 
belirlenmiştir. 

19.02.2004 tarihli birleşme bilançoları; Aycell Haberleşme ve Pazarlama 
Hizmetleri A.Ş., İş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ve devralan şirket olan 
TTI İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim firmaları 
tarafından denetlenmiş ve Yeminli Mali Müşavir tarafından da tasdik olunmuştur. 

SORU 2- lO.sorumda Mart-2005'te İŞ-TİM'den Telekom'a "sizin payınıza 
düşen zarar 70 milyon dolardır" diye gönderilen bir faturanın ödenip ödenmediğini 
sormuştum. Bakanlığınızca bu soruya verilen cevapta, "İddia edildiği gibi Avea 
tarafından Türk Telekom A.Ş.'ye herhangi bir fatura kesilmediği gibi böyle bir 
ödeme de yapılmamıştır" ifadesi kullanılmıştır. 

Ancak, şirket içi yazışma ve dekontlar bu paranın önce ödendiğini, sonra 
sermaye artışı şekline getirildiğini göstermektedir. Haziran 2005 başında yapılan 
sermaye artışı ile ilgili ödemeler hangi tarihte, hangi hesaplardan yapılmıştır? 

CEVAP 2- Avea'nın Türk Telekom'dan Mart 2005 tarihinde 70 Milyon ABD 
Dolan aldığına dair bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. 

03.05.2005 tarihinde toplanan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu, 
sermaye artışına gidilmesi ve taahhüt edilen sermaye miktarının tamamı ile buna 
bağlı emisyon priminin (agio), artışa katılmak isteyen ortaklar tarafından eşit oranda 
paylaşılarak ödemenin yapılmasını karar bağlamıştır. 

Şirket ortaklarından Türk Telekom ve Telekom İtalia Mobile Spa (TİM) 
sermaye artırımına iştirak etme kararlarından doğan sermaye borcu ödemeleri, daha 
önce 04.03.2005 tarihinde Türk Telekom ile Telekom İtalia Mobile Spa'dan Şirket'çe 
alınan 35'er milyon ABD Doları tutarındaki "Sermayeye Dönüşebilir Kredi"den 
doğan alacaklardan mahsup, etmek suretiyle 02.06.2005 tarihinde gerçekleştirilmiş 
olup, bu hususla ilgili AVE^ Genel Kurul Karan 31 Mayıs 2005 tarihli Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanmışjtıt 
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470.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, THY'nin Ankara'dan Milas-Bodrum ve 
Dalaman uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in 
cevabı (7/7307) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fahrettin ÜSTÜN 
uğla Milletvekili 

Ülke Turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'a turist akışım sağlayan 
Milas-Bodrum havalimanına Ankara üzerinden THY ile Cuma ve Pazar günleri, hariç sefer 
düzenlenmemekte Fethiye, Marmaris ve Datça'ya turist taşıyan Dalaman havalimanına 
Ankara üzerinden THY sefer düzenlememekte buda Muğla ve ülke turizmine zarar 
vermektedir. 

1- THY yaz tarifesine geçmiş olmasına rağmen Muğljlnlnljkiılitnanına niçin hafta içi 
seferler konulmamaktadır? 

2- Ülke turizmine en önemli katkıyı sağlayan Muğla bu anlamda cezalandırılmış 
olmuyor mu? 

3- Milas-Bodrum ve Dalaman Hava Limanlarına Ankara bağlantılı THY seferlerini 
ne zaman başlatacaksınız? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı «. \ fi/fa. 2005 

SAYI 
KONU 

B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ " ^ 4 O 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/730f esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin Türk Hava Yolları A.O. tarafından verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Ülke Turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'a turist akışını sağlayan 
Milas-Bodrum havalimanına Ankara üzerinden THY ile Cuma ve Pazar günleri hariç 
sefer düzenlenmemekte Fethiye, Marmaris ve Datça'ya turist taşıyan Dalaman 
havalimanına Ankara üzerinden THY sefer düzenlememekle buda Muğla ve ülke 
turizmine zarar vermektedir. 

SORU 1- THY yaz tarifesine geçmiş olmasına rağmen Muğla'nın iki limanına niçin 
hafta içi seferler konulmamaktadır? 

CEVAP 1- İstanbul'dan Bodrum'a içinde bulunulan yaz tarife döneminde karşılıklı 
olarak 6 sefer düzenlenmekte olup, 21 Temmuz 2005 tarihi itibariyle de Sabiha Gökçen 
Havalimanından Perşembe, Cuma ve Pazar günleri seferler düzenlenmeye başlanmıştır. 
Dalaman'a ise hergün karşılıklı olarak 4 sefer icra edilmektedir. Ayrıca, yolcu talebinin 
yoğun olduğu tarihlerde ilave seferler de planlanarak yolcu taleplerine cevap verilmeye 
çalışılmaktadır. 
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SORU 2- Ülke turizmine en Önemli katkıyı sağlayan Muğla bu anlamda 
cezalandırılmış olmuyor mu? 

CEVAP 2- İstanbul ve Ankara arasında düzenlenmekte olan, günde ortalama 16 sefer 
ile tüm yurt dışı ve yurt içi bağlantılar günübirlik olarak sağlanmıştır. Yolcular İstanbul 
aktarmalı olarak diğer tüm uçuş noktalarına yapılan seferlerden istifade edebilmektedir. 

SORU 3- Milas-Bodrum ve Dalaman Hava Limanlarına Ankara bağlantılı, THY 
seferlerini ne zaman başlatacaksınız? 

CEVAP 3- Cuma ve Pazar günleri Ankara-Bodrum seferleri icra edilmektedir. Ankara-
Dalaman seferi ise tarife ve filo yapısı sebebiyle halihazırda yapılamamaktadır. İlerideki 
tarife dönemlerinde filodaki büyümeye parelel olarak yolcu potansiyeli doğrultusunda 
Ankara-Dalaman hattının açılması hususu tekrar değerlendirilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

JNAKITAN 
taliye Bakanı 

471.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüzlük 
iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK 'in cevabı (7/7309) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını dilerim 

tfheyir AMBER 
Hatay Milletvekili< 

Bir süre önce Sabah gazetesi ve diğer yazılı ve görsel basın organlarında 
Ankara ili Çankaya İlçesi Belediye Başkanlığında çeşitli ihale yolsuzlukları ve yasa 
dışı olayların olduğu ve bu yasa dışı olaylara karşı çıktığı söylenen bir kısım belediye 
meclis üyelerinden Belediye Başkan Vekili Nevzat ŞAFAK 'in başına tabanca 
dayanarak tehdit edildiği ve yine Belediye Meclis Üyesi Haydar KARATEPE 'nin 
ayağına kurşun sıkıldığı ve ayağından yaralandığı haberleri yer almıştır. 

1- Adalet Bakanlığı olarak bu haberler ihbar kabul edilmiş inidir? 

2- İhbar kabul edildi ise bu yaralama ve tehdit olaylarıyla ilgili 
olarak savcılık soruşturması ve sorumlular hakkında yasal işlemler 
başlatılmış mıdır? 

3- Gerekli işlemler başlatıldı ise şu ana kadar ne tür bir sonuca 
ulaşılmıştır? 
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TC. 
ADALET BAKANLIĞI /X/JT./2005 

Bakan 
âl* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS 
0.10.00.02-7/7309-12569/36131 sayıh yazınız, 

b) 12/07/2005 tarihli ve 849 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve Hatay Milletvekili Züheyir Amber tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7309 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. 

Bilgilerinize arz ederim. s 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7309 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen gazetenin 16/06/2005 tarihli nüshasında yer alan heberle 
ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldığı, yapılan 
soruşturma sonucunda 11/07/2005 tarih, 2005/65530 Hazırlık ve 2005/26286 Esas sayılı 
iddianame ile şüpheli hakkında "Tabanca ile basit nitelikte yaralama ve ruhsatsız tabanca 
bulundurma" suçlarından Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, 
mahkemenin 2005/622 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasının hâlen derdest olduğu, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 19/07/2005 tarihli ve 3/13513 sayılı yazısının incelenmesinden; 

Ayrıca, konunun incelenmek üzere Çankaya Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne 
intikal ettirildiği, Çankaya Belediye Başkanlığının 12/07/2005 tarihli ve 04-01/409 sayılı, 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarihli ve 81837 sayılı 
yazılarının incelenmesinden; 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederini. 

Cemil ÇİÇEM 
Bakan / 
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472.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'in, 1991-2004yıllarında Bartın İline ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7310) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

1- 1991-1993 yılları ile 2002-2003-2004 yıllan arasında Bakanlığınız tarafından Bartın İlinin 
tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadarı gerçekleşmiştir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.APK.0.O3.O5.O3-ll/ ŞO^L 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7310-12573/36139 sayılı yazı. 

Bartın Milletvekili Sayın Hacı İbrahim KABARIK'in, "Bartın İline ayrılan ödenek 
miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7310 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kayıtlarımızın incelenmesi sonucu; Bakanlığımız tarafından, 1991-1993 yılları 
içerisinde Bartın İline; eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onanmı maksadıyla toplam 
157.637 YTL ödenek tahsis edildiği anlaşılmıştır. 

2002-2003-2004 yıllarında Bartın İline tahsis edilen ödenekler listesi (Ek-1) ile 
Bakanlığımızca merkezden 2003 yılında ihalesi yapılarak hizmete alınan İlköğretim Okuluna 
ait çizelge (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Liste 
2- Liste 

V&/2005 
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** 
K> 

1 

PROJE NO PROJE ADI 

I BARTIN 
1998H010040 
2OO2H010120 
2001H010020 
1997H020290 
1995H020160 

20O2H010120* 
1Ö95H020İ50" 

ilköğretim Ok.+Ek Derslik+Dev.Edn.lşl.+ ikm.inş. 
Büyük Onarım + Muhtelif Büyük Onarım ve İkmal 
Anaokulu InşaaOarı+Muhtelrf+lnşaai 
i. H .L öğretim Binası Inş. 
Hak Eğitim Merkezi 

Btıyük Onarım * Muhtelif Büyük Onarım ve ikmal 
Çok Programlı Lise+Pansiyon 

1 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2002 Yıh Yatmımnm feer Bazında Dağılımı) 

Y E R 
(İL ve İLÇESİ) 

KARAKTERİSTİK 

BARTIN 
BARTIN 
BARTIN " 
Bartın-Merkez 
Bartın-Merkez 

BARTIN 
Bariın-Amasfa 

İnşaat 
inşaat 
İnşaat 
1000 Öğrencilik 
ikmal İnşaatı 

inşaat 
500 Öğrencilik 

I 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1998-2002 
2002-2002 
2001-2002 
1997-2002 

1995-2002 

2002-2002 
1991-2002 

2002 YILI 
BOTÇE 

JfcENEĞI 
SERBEST 
ÖDENEK 

1 Tertip 

497.000 
298.000 

10.000 
439.000 
115.000 

1.359.000 
135000 
600.000 

| [ 735.000 

497.000 
298.000 

10.000 
439.000 
115.000 

1.359.000 

124.250 
74.500 
3.923 

131.400 
, 0 

334.073 
135.000 67.500 
600.000 
735.000 

0 
67.500 



PROJE NO j PROJE ADI 

BARTIN 
2O03H010140 Büyük Onanm + Muhtelif Büyük Onarım ve İkmal 
2ÛÛ2H010150 ilköğretim Okulları 
2002H010150 İlköğretim Okulları 
2O03H01016O İlköğretim Ok+Ek Derslik 
2003H0100IO Anaokulu Inşaatları+Muhtelif+lnşaat 
2003H010020 Büyük Onarım ve İkmal 
1995H020150 Çok Programlı Lise + Pansiyon Ikm. 
1997H02O29O | l . H L. öğretimBinası inş 
1995H020160 Halk Eğitim Merkezi 

TC . 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 

YER 

(İLveİLÇES!) 

BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTİN 
BARTIN 
Bartm-Amasra 
Bartın-Merkez 
Bartm-Merkez 

KARAKTERİSTİK 

inşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onanm ve İkmal 
500 Öğrencilik 
1000 Öğrencilik 
ikmal İnşaatı 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
1991-2003 
1997-2003 
1995-2003 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

500.000 
47.000 

153.000 
650.000 
199.000 

6.000 
700.000 
200.000 
100.000 

2.555.000 

SER 

ÖD 

4 

1 
' 5 

1 

6 
1 

2.2 



T.C. 
MİLÜ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar vt Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatırımmm İller Bazında Dajılımı) 

PROJE NO PROJE ADİ 

2004HO1OO10 
2004H01OO20 
2002H01O150 
20Ö2HOİOİ50 
2004H01OO70 

BARTIN 
Anaokulu inşaatı 
Anaokulları Büyük Onanmı 
İlköğretim okulları 
İlköğretim o M a n 
Büyük Onarım + Muhtelif Büyük Onarım 

2004H01OO90 İlköğretim Okulları + Ek Derslik 
1995H02O150 
1997H020290 

Çok Programlı Lise + Pansiyon ikm 
İ.H.L. Öjjrelim Binası 

YER 

(İL ve İLÇESİ) 

BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
BARTIN 
Barlın-Amasra 
Bartın-Merkez 

KARAKTERİSTİK 

İnşaat 
Büyük Onanm 
İnşaat 
inşaat 
Büyük Onanm 
İgaat 
SOOOarencüik 
lûOOOjrenciık 

IŞIN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

2004-2004 
2004-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2004-2004 
2004-2004 
1991-2004 
1997-2004 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

650.000 
200.000 

850.0ÖÖ 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BALŞUNGIÇ 

ÖDENEĞİ 

SER 

ÖD 

236.200 
9.800 

1.305.360 
0 

441.420 
229.665 
637.000 
196.000 

3.055.665 

205.494 
8.526 

1.135.663 
0 

384.036 
200.000 
554.190 
170.520 

2.658.429 

1. 

" 

2.6 
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l&o i. 
BARTİN 

:Merkez Ogreinıcnovi onarımı 
Milli L.âıtinı Müdiiıltıüit lojmanları onarımı 

İlköğretim kurumları küçük onarımı için kul. 
222_SJv.77.Mwl.nf «Ore İl Öz.td.l.U_.aklvejlkog Kur arsa karni kul 

'Meıkc/. Rehberlik ve Araştırına Merkez genel onarımı 
Anaokul onarımlarında kullanılacaktır. 

: Aııaokul onarımlarında kullanılacaktır 

An.ıokul ona. Kul. 
- Anaokulları hina küçük onarımı 
i Merkez koksal Toptan Lisesi genel onarımı 

Merkez. Da\ııı Kırıncıoglu Anadolu Lisesi genel onarımı 
Meıkez Manın Lisesi şenel onarımı 
Merkez Lndüslri Meslek Lisesi Genel On. 
Merkez Arıt Çok Programlı Lise Genel On 

•Merkez tndüstri Meslek Lisesi Genel On. * 
Merkez. Arıt Cok Programlı Lise Genel On. 
Merkez Hasaııkadı Çok Programlı Lisesi genel onarımı 
Merkez And.Kız. Meslek veMeslek Lisesi genel onarımı 

:Merkez And Kız Meslek veMeslek Lisesi genci onarımı 
i kozcağız Ç.P.L.şenel onarımı 

i Merkez. Ticaret Meslek Lisesi spor salonu<oer binası onarımı 
|Merkez .And.O.T.M Lisesi genel onarımı 
İMerkez İHI ve And. İHI. Pansiyon onarımı 
Merkez İHI. ve And. İHI. uenel onarımı 
Merkez Anadolu Öğr Lisesi pan+ogr bin.onarımı 
Merkez Mesleki Lğilinı Merkezi Genel Onr. 
Mık.l.ülUıjlah Kocahaşoğlıı Mesleki Lğiıim Merkezi bina onarımı için 
Amasra Mil l i Li i t im Müdiiıldfiiı Hizmet binası onarımı 
•Amasra Oğreımenevi onarımı 
Amasra Lisesi genel onarımı 
Amasra Lisesi genel otlarımı 
Amasra And O. l'.M.Lisesi genel onarımı 
Amasra Halk Ljiııinı Merkezi ve Aks.San Ok. Genci Om. 
Amasra Halk Eğilim Merkezi ve Ak$ San.Ok. Hina * tesisat onarımı için 
Kıırucaşıle Çok Programlı Lise Genci On. 
ktınıcaşıle Çok Programlı Lise Genel On. 
kurucuşiic I laik Fûitim Merkezi Genel Onr. 
kuçaşilc Halk IZçitim Merkezi ihata duvarı için 
Ulus Ööretnıene\ i onarımı 
Ulus Lndüstri Meslek Lisesi Genel On. 
Ulus (, ok programlı I ise genci onarımı 
Ulus Abdipasa Ç P.L.şenel onarımı 
Ulus Halk Ezjıjm Mcrke/i ve .\ks.San 6k_Bina-r Llk.Tes.Onr. 
Ulus Halk F'.ğitim Merkezi ve Akş.San Ok.bina-elektrik onarımı için 

TOPLAMİ 

15.000.000: 
27.0d0.OOO; 

_L_()00_HIOJ 
157.000.000 
15.000.000 
3.500.000J 

jl.9()0__0. 
2.600.000 

15.000.000 
•W.CKMMW0 
30.000.000; 
20.000.0<)0; 

_ 25.000.000i 
^.(KKKOOOİ 
13.000.001)1 

_2J).O00.0OÜ 
20.0J)0_000 
25.000.000 
40.000.000 
30.000.000 
30.000.000 

__!5_)OO.ÜOO 
104.000^000 
45.000.000 

_ 10.000.000 
I4.(X)().00Q 
25.0001)00 
25.000.000 
20 000.000 
25.000.000 
J 6.000.000 
I0.000.00j) 
25.000.000 

- t — 

t-

2-1.000.000; 
15.000.000 i 
IO.OOO.OOO; 
20.000.00oj 
25.000.000; 

20.000.000 j 

J*J-Ü00J»0J 
7.5JK1.O00İ 

_ I0_K)0.CKK)| 
M 47.500.000 

O: 2 

Ek- 1/4 
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;BARTIN " ~ .'ZIIZZZI. .' ." ; '.-/ 
: MerkezRehberlik Arnsjırma Merkezi genel onarımı 13. 075.0^, 
Mcıke.s.Banın Lisesi genel onanını \ IS.700.SO0 

I Merkez Davul Fıınıcıoülu Anadolu Lif esi gen.oııı 13.357.500; 
, Merkez Koksal 1 optaıı I .isesi genel onarımı | -1.3 72.000 
!Merkez Kız Meslek Lisesi şenel onnrımı i 5.767.Ü0Û; 
KozeaŞızÇ.P.L.acil bina onarımı ! 15.225.000 
Merkez Tiearct Meslek Lisesi spor salonu -̂oâr. binası onanım ! 25.375.000: 
Merkez Kızıl Ellma t,'»* Programlı Lise Genci Onarımı ; 12.6S7.500 
Merkez I..ült'ullatı kocnbuşuijlıı Mesleki Hşıtim Merkezi Genel Oıır. 21.226.800 

Atilli Kfiiıiııı Müdürlüğü onarımı ! 20000.000 
f'filini Hizmetleri Meıke/i Miıdurlüitı i ASOt onanını • 25.O00.0O0. 
Merkez Lndiisıri Mcslek_Liscsi Genc]On _ _ , 120.000.000 
Merkez Kız Meslek Lisesi genel onarımı ı 22.000.000 
İlköğretim kutumlarının klıcuk onarımlarında kullanılacaktır i 20.000.000: 

Merkez Relıbeılik Araştırma Merkezi şenel onarımı t • 11.025.000 
Merkez Bartın Lisesi ı-eııel onarımı | 16.299.500; 

ıMcrkez. Davul I ıııncıoglu Anadolu Lisesi gen.oıır. | 11.642.500 
.Merkez Koksal loptan Lisesi şenel onanını \ I8.62ft.000* 
;Merkez Ki/ Meslek Lisesi genci onarımı •4.233.000. 
-kozcağız Ç.P.Lacil bina onanını j 14.775.000: 
Merkez Ticaret Meslek Lisesi spor salonu+ötır. binası onarımı i 24.625.1)00; 

• Merkez Kızıl P.lma Çok Programlı Lise Genel Onanını ] 12.312.500• 
Merkez. Lüıliıliah kocabaşoûlıı Mesleki fcşnim Merkezi Genel Oıır ı 20.773.200: 
Amasra I .ısesi şenel onarımı j İS.700.500: 

: Amasra Lisesi genel onarımı j 16.299.500 
.KurucaşıleÇol. I'ıoûramlı LıseCienel On _ „ _ I 60.000.000' 
l'lıısÇok Programlı l ise Ana Stnıli onarımı ! 11.554 000-
l;lus Ahdi Paşa Çok Programlı Lise Acil Bina Onarımı 15.225.000 
l* kıs Çok Program! i LiscsiAna Sınıfı onarımı 50.000.000 i 

: l.'lus Çok Programlı Lise Ana Sınıfı onanım $.466.000 
l kıs Abdi Paşa Çok Programlı Lise Acil Bina Onarımı 14.775.000: 

1 .'.." 7" T "."""T'".7Z1 ™I" ~..... I'~~~I7.~~."-.".'_' .ZZZZJQPM ı\r ̂ f̂ MÖ ôo: 
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„ ^ ı Ek- 1/6 

20(14 YILINDA KULLANILAN ONARIM VE KAMULAŞTIRMA ÖDENEKLERİN İLLER BAZINDA DÖKÜMÜ 

GÖNDERİLEN BİRİM VE AMACI 
ÖDENEK 
MİKTARI 

ÖDEME EMRİ 
TARİH SAYISI 

_ _ (1.000) 

• """ '"_ " """ ~~~ "" '"'" '"__~ "BARTIN "_ J ™ " ~ '""__ "__ —J---~ "••'"• 
:Me,l^İ..?Çİl^r]!^Âr?.l!,I.Iî,.a ^rkezİ'ğeneİonarımı ZZZ. "Z ".. " ' ^ " ^ UA22M[pfflMry\mZ_ 
MeıtoBartın_İ.isesilesisaı_onarımı '_'_. _ '"_' : .l.SS^öÖÖi 15.07:2fK)4_r J İ2756: 
Merkez EndüstriMcsîek l.isesjgcneionarımı _ 1 " _ : _ 22^70.]»^ 15^7.2004:İl3195 i 
Arıt Çok Proğramİı Lisesi genel onaııım_ ~" " " " - - - - - - "_"""ı .V72 2!<KxT J 5.07.2(K>4: U3239; 
Merkez Kız Meslek Lisesi genel onarımı _ __'__"" ZZ ZZ _ 9 . 1 5 Ö ^ l^)72(JÖ4TlJ3323 
KozcaöızÇPLacirbİna onarımı _ '" "'_'_~ "'__ ^'" ~ 33~^25jL^Wi"'l^,^-2(^^"-_îX-5?IP:"j 
Merkez Ticaret Meslek Lisesi genel onarımı ~_ ' '_ _ _ _ __22İ75JXX); [6.07.2004"" 1135 ü 
Merkez İınajn Hatip Lisesi yenıekİ!aneve_pansiyongeneJonarınıı _ ' J8.296JKİ0J 16.07.2(K>4 î J3633 : 

Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi genel onarımı_" _ "" _ _" _ . _ 27450.000 J6.07.2004 : İ13788; 

Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kalorifer tesisat onarımı " \_ 2J45.600 ÎI6.07. İÖ04 ; 114007' 
Mrk.Gölbııcaığında arsa için.(Giilçin Baklaya ve müştereklerine)i Tezyidi bedel __ ' __| J01.900İ Ö6.0S.2fKI4 ; 127017 
Merkez. Rehkrjik^'raştjnjıa M _ __ _ _ 13.577.5(10 04.10.2004 İ643'.'4 -
Merkez Bartın Lisesi tesisatçılarımı _ _ _ _ _; _ 4.610.400 04.10.2004 166065. 
Merkez .Endüstri Meslek Lisesi genel onarımı ""_ _' '_'_ " " _ _ ' "2Y130.000 rQ4. i flltioi 166878j 
Arıt Çok Programlı Lisesi geneİonarımî _~" _~ ^ _ _ Z" Z ZZ- 16.278.0OQ. 04.10.2004 166880: 
Merkez Kız Mesîck'Lisesi genel onarımı '"_ _ " '__ '"" ' " _ JÖİ5J).000| (»4.102004 166982 
Kozcağız,ÇPLuiİ_bina onarımı _ _ _ _ _ _ _ ZZZ 16.275.()00:04J0.2(:K)4:167135 
Merkez Ticaret Meslek Liscsi_eencl onarınıı_ _ '__ '_ Z "_ _ •_ İ7.125.TO j)4.10 20(14 ^ 167İ36_ 

, _ _ [ _ ? _ İ _ _ ! L L İ ^ ^ ^ • 2J.7])4.00(HI5.1Ö120()4_I68()3J 
•Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi genel onarımı _ __ |_ 32.550.000; 05J0.2004 168132; 
'MÇr'i??. I.E'K.EÜ1.?1 MejfkezKe Akşam Sanat Okulu kalorifer tesisai onarımı _ _ i _ 3.254.400: Ö!5U0.20Ö4 168329< 
Merkez Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi a'cİİ'onarıni'lan " "___ '_ _ _ i ^Jİ(XM)O){05.10.2004; 168999 
_*Ö_LŞ.-.„Ir:'_^ ~ " _ _ ""_"'" ^0/ÖWIOWJ_l0/l2.^004^252170; 
222 S.K. 77. anaokulları binaküçük ojia/imlarinda"ku'İT"" """ - J ™ " " " ^ ""' ~ T ^ " ] 0 Ö Q Q ( ) 0 0 : .o.J2~2004 • 252662 \ 
Amasra Anadolu Otejci^k Turizjn Me^lekLisesi geneİ^narımj_ _ _ _ : İS.300.ÖCK)' I6.()7.2ÖÖ4 Iİ3514' 
Amasra Anadolu Otelcilik Turizm MeslckLisesi genclonarınıı_ _ _ T 2L70Ö.0()Ö! 041K).2a»4J 167137 
Ama_s_ra Lisesi acil'onarımları __ _ _ " _" ""* ~ " "'_ "_ "'__ Tümmk 05 LK).20J)4_ 168998' 
Amasra Halk Eğnim Merkezi bina onarımı ""_ ___""_.""'"_ " ~ _ _" __00.000; 26J().20ü4 ; 205834,' 
: Kurueaşile Çok Programlı Lisesi bina onarımı"'"' " _ _ ' _ J7.444J0j) lJ^^2j)04' ' j]323,Sİ 
!KwrucaşileÇok_Programlı Lisesi_bina onarımı" " _ " __ " _ \ * 3Z55^0OÖ[04.10.20()4 166879: 
Ulus Endüstri Meslek Lisesi biııa_onanmı ' '_ _ _ ^14^(K)0JJ5;07.20041 Iİ32401 

'ÜlusÇoUVogramlıUsesinjn£İpn_bina^gencl^narımı _ i 6.862.500; 15Xİ7.2()Ö4T113322; 

l.Hus Endüstri Meslek Lisesi bina onarımı " _ " " _ ' " " " _ " _ _j_(l.85_2/KX)r04.i().20_Ö4" 166881 i 
.Ulus Çok Programlı îises[pansi)on biııas|genel onarımı _ \ 8.137.500; 04.i"Ö.2j)04j 166981_; 

TOPLAMF 554̂ 8Ö1.9ÖÖ[ 
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2003-2004 YILARINDA BARTIN İLİNDE MERKEZDEN İHALE EDİLEN 

Sıra No 

17 

Proje No 

EFİKAP1.M2.67 

ili-İlçesi 
işin Adı 

BARTIN-Merkez-
I.O. 

Uygulanacak Proje 

Karakteristiği 

ilköğretim Okulu 

Çok Amaçlı Salon 

Proje Tipi 

G.Ü960İ.Ö.3.3 

G.Ü. ÇAS. 

Öğrenci Sayısı 

960 

İnşaat Alanı 

5.998 

742 

Toplam Alan 

m 

6.740 
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473.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7312) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2005 

Hacı İbrahir 

Ietvekili 

1- 2001-2002 yılları ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kad^r^gerçekleşmiştir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / 3 H 
Konu : Bartın Milletvekili O a TEMMUZ 2005 

Hacı ibrahim KABARIK'ın 2 9 ltw.w»ut w w 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12577/36143 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7312 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EKLER: 
-Cevap Yazısı 
-Yatırım Listesi 

BARTIN MİLLETVEKİLİ 
HACI İBRAHİM KABARIK'IN 
T.B.M.M. 7/7312 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORUSU VE CEVABI 

SORU: 

1- 2001-2002 yıllan ile 2003-2004 yıllarında Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlarca Bartın ilinin tamamına ne kadar ödenek ayrılmıştır, ne kadar gerçekleşmiştir? 

CEVAP: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 
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(EKİ) 

(EK 2) 

2001-2002 -2003-2004 yıllan yatınmlanna ilişkin bilgiler tablo olarak ekte sunulmuştur. 
I 
Afet tşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

2001-2002-2003-2004 yıllan yatınmlanna ilişkin bilgiler tablo olarak ekte sunulmuştur. 
ı 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 

Belediyelerin İmar Uygulamalanna konu olan ve "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Bütçesinde Yer Alan Mahalli idarelere Yapılacak Yardımlar ödeneğinin Kullanım Esaslan 
Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki, yol, meydan, tretuvar, park, yeşil alan, çocuk bahçesi, oto 
park, açık pazar yeri, fuar ve mesire yerleri, tarihi ve turistik eserler ile amt çevrelerinin 
düzenlenmesi, köprü, menfez, alt yapı ve belediye hizmet tesisleri gibi yapım işleri ile bu işlerin 
yapılacağı yerlerin kamulaştınlması için Bartın belediyesince düzenlenen, Valiliğince teklif edilen 
ve Bakanlığımızca uygun görülen projelerin gerçekleştirilmesi için katkı niteliğinde maddi yardım 
yapılmaktadır. 

Bartın ili belediyelerine 2001 yılı içerisinde ödenek tahsisi yapılamamıştır. 2002 yılında bir 
belediyeye 10.000-YTL, 2003 yılında bir belediyeye 4.000-YTL, ve 2004 yılında bir belediyeye 
10.000-YTL ödenek tahsis edilerek gönderilmiştir. 

Karayollan Genel Müdürlüğümüzce; 

YILI 

2001 
2002 
2003 
2004 

ÖDENEK 

2.010.860 
3.083.000 
3.040.000 
2.520.000 

HARCAMA 

1.996.364 
3.082.913 
2.839.199 
2.517.473 

(Milyon TL) 
PARASAL 
GERÇEKLEŞME(%) 

99 
100 
93 
100 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce; 

YILI 

"•!:•-<*.. 2 0 0 1 
•i: ^ 2 0 0 2 
•^•/\-*20O3 

• '2004 

ÖDENEK 

10.415 
15.030 
15.475 
28.100 

HARCAMA 

10.415 
15.030 
15.475 
28.100 

(Milyon TL) 
PARASAL 
GERÇEKLEŞME(%) 

100 
100 
100 
100 

tiler Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

YILI 

2001 
2002 
2003 
2004 

ÖDENEK 

1.322.000 
2.572.000 
1.603.000 
1.640.000 

HARCAMA 

1.466.000 
1.265.000 
1.243.000 
1.547.000 

(Milyon TL) 
PARASAL 
GERÇEKLEŞME (%) 

110 
49 

77.5 
94 
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İLİ 

Proje No 

I986A020O20 

1998G000030 

2000H040520 

19931000030 

19981000170 

1 19941000090 
' 1994I000U0 

19941000100 

1985K010I90 

I996K02012O 

: KAHIIN 

Projenin Adı 

TARIM SEKTÖRÜ 

Devam Eden Projeler 

İl Tarım Sitesi 

KONUT SEKTÖRÜ 

Devam Eden Projeler 

Merkez J.Sb.Astsb.Loj. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

Devam Eden Projeler 

Ulus tlçe Halk Kütüphanesi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Devam Eden Projeler 

Mrk. Devlet Hastanesi 

Göğüs Hastalıkları Hastanesi 

Mrk. 2 Nolu Sağ.Oc. 

Mrk.HalkSağ.Lab.İnş. 

Mrk.Akbaş Sağ.Evi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

Devam Eden Projeler 

Merkez Hükümet Konağı 

GÜVENLİK HİZMETLERİ 

Devam Eden Projeler 
Amasra S.G.Gnıp K.lığı Br.B.Oıır. 

İl, TOPLAMI 

Karakteristik 

ve 
Açıklama 

20 Daire 

İnşaat 

150 Yatak 

Ek Bina 

İl Tipi 

Onr. 

İşin Süresi 

Baş.T. 

1997 

1998 

2000 

1993 

1998 

1994 

1994 

1994 

1985 

2003 

Bit.T. 

2003 

2004 

2003 

2004 

2004 

2004 

2003 

2004 

2004 

2003 

Revize 

Proje 
Rcdcli 

650 

800 

500 

11.300 

1.010 

310 
700 

82 

8.000 

160 

2002 Sonuna 

Kadar Hare. 
Toplamı 

575 

400 

4.900 

10 

-
330 

800 

2003 

Yat 
Top 



^1 
Ih 

t ı . i 

Troje No 

1998G00OO3O 

20OOUO4052O 

19981000170 

19931000030 

1985K010190 

1996K020190 

NOT : 

: BARTIN 

Projenin Adı 

KONUT SEKTÖRÜ 
İhaleli İşler 

Merkez J.Sb.Astsb.Loj. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

İhaleli İjler 

Ulus ilçe Halk Kütüphanesi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
İhaleli İsler 

Göğüs Hastalıkları Hastanesi 

Mrk. Devlet Hastanesi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
İhaleli İs|er 

Merkez Hükümet Konağı 

GÜVENLİK HİZMETLERİ 

İhale Edilecek İşler 

Amasra S.G.Gnıp K.lığı B.Onr. 

(1) Parantez içindeki miktar İi Özel İdare Müd. 

gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir. 

İL TOPLAMI 

Kumklerktlk 

ve 
Açıklama 

20 Daire 

İnşaat 

Ek Bina 

150 Yatak 

İşin Süresi 

Baş.T 

1998 

2000 

1998 

1993 

1985 

2004 

Bit.T. 

2004 

2004 

2004 

2005 

2005 

2004 

Kevlze 

Proje 
Bedeli 

700 

663 

2.100 

14.750 

7.413 

118 

2003 Somu 
Kadar Ha 

Toplam 

9 

10. 

1. 



-4 
0\ 

İ L İ 

Proje No 

1986A020020 

1998G000030 

2OO0HO40520 

19931000030 
19981000170 
19941000090 
19941000110 
19941000100 

19961000680 

1985K0I0I90 

: BARTIN 

Projenin Adı 

TARİM SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
il Tanın Şilesi 

KONUT SEKTÖRÜ 
Devam Eden Proleter 
Merkez J.Sb.Astsb.Loj. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Ulus İlçe Halk Kütüphanesi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Devam Eden Prolder 
Mrk. Devlet Hastanesi 
Göğüs Hastalıktan Hastanesi 
2 No. lıı Sağ.Ocağı 
Mrk.Halk Sağ.Lab.İnş. 
Sağlık Evi Inş. (2 Adet) 
Akbaş Sağ. Evi 
Kaman Sağlık Evi 
Vereni Savaş Dispanseri 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Merkez. Hükümet Konağı 

İL TOPLAMI 

2002 YILI 
Karakteristik 

ve 
Açıklama 

İnşaat 

20 Daire 

İSO Yatak 
Ek Bina 
İl Tipi 
İnşaat 

Tip Proje 

inşanı 

İşin Süresi 

Bas.T 

1986 

1998 

2000 

1993 
1998 
1994 
1994 
1994 

1996 

1985 

Bit.T. 

2003 

2005 

2002 

2003 
2003 
2003 
2003 
2003 

2003 

2004 

Revize 
Proje 
Bedeli 

280 

535 

440 

9.865 
672 
255 
645 
152 

378 

2 640 

15.862 



İ L İ 

Proje No 

1986A020020 

1998G000030 

2000H040520 

19931000030 
19981000170 
19941000090 
19941000110 
19941000100 

1996I0OO680 

1985KOI0190 
19R3K010320 

1996K020I90 

: BARTIN YAPI îfcERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2001 YILI 

Projenin Adı 

TARIM SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Tarım İl Mud.Hiz.Bin. 
KONUTSEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Merkez J.Sb.Astsb.Loj. 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Ulus İlçe Halk Kütüphanesi 
SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Mrk. Devlet Hastanesi 
Göğüs Hastalıktan Hastanesi 
Mrk. 2 Nolu Sağ.Oc. 
Mrk.HalkSag.Lab.tns. 
Sağlık Evi Ins. (2 Adet) 
Merkez Akbaş Sağlık Evi 
Merkez Kaman Sağlık Evi 
Verem Savaş Dispanseri 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
Devam Eden Proleter 
Merkez Hükümet Konağı 
Cezaevi Ek Blok Inş. 
GÜVENLİK HİZMETLERİ 
Devam Eden Proleter 
Sahil Güv.Gnıp Kom.Alt Yapı Tcs. 

İL TOPLAMI 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

20 Daire 

İnşaat 

150 Yatak 
Ek Bina 
İl Tipi 
İnşaat 

Tip Proje 

Onarım 

İşin Süresi 

Ba».T 

1986 

1998 

2000 

1993 
1998 
1994 
1994 
1994 

1996 

1985 
2001 

2001 

BUT. 

2001 

2002 

2002 

2002 
2002 
2002 
2002 
2001 

2002 

2003 
2003 

2001 

Revize 
Proje 
Bedeli 

196 

435 

190 

4.817 
314 
136 
365 

83 

115 

2.531 
320 

84 

9586 

http://Mud.Hiz.Bin
http://Mrk.HalkSag.Lab.tns


AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
BARTIN İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEK 

00 

l'MOJPNİN ADI 

İHALE (414 konut) 

E YY. (5 kûy 56 konut) 

İHALE (218 Konut) 

E YY. (4 köy 28 konut) 

İHALE (80 Konut) 

EYY (3köy28konul) 

BAŞLAMA 
vr KİIİŞ 
TARİHİ 

98-01 
98-02 

97-01 
97-02 
98-02 

98-03 

97-02 
98-03 

98-04 

97-05 
98-05 
|04-05 

rnoji! nrtMiı.l 

8.827.456 

290.500 

6.452.000 

280000 

2027 000 

532 00{ 

2001 YILI 

ÎOENEĞİ 1 

1.695.500 

63.700 

" 

-

-

) -

HARCAMASI 

4.102.456 

121.500 

" 

-

-

-

2002 YILI 

ÖDENEĞİ 

-

1.800.000 

-

_ 

-

HARCAMASI 

-

1.730000 

-

-

-

2003 YILI 

50ENEÖİ 

-

" 

-

58000 

-

-

HARCAMASI ÖDENE 

-

-

-

" 

- • 

-

1.17 

13 
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474.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, eğitim durumlarına göre işsizlik oranlarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/7313) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Saym Murat 
BAŞESKİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

(Fahrettin ÜSTÜN 
|la Milletvekili. 

1- İşsizlik oranında İlköğretim, Ortaöğretim, Lise ve Üniversite mezunları arasındaki yüzdelik 
oranlan nedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/3ZO - U ^ i \ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 14 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12622 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'e ait 7/7313 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Devlet İstatistik Enstitüsü hane halkı işgücü anketi Mart 2005 sonuçlarına göre 
Ülkemizde işsizlik oranı % 10.9'dur. Eğitim durumlanna göre işsizlik oranlan okuryazar 
olmayan % 4.3, lise altı eğitimliler ( ilköğretim) % 10.4, lise ve dengi meslek lisesi 
(ortaöğretim) % 14.9, yüksekokul ve fakülte (üniversite) % 9.5 olarak gerçekleşmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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475.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Merkez Av Komisyonu kararlarının uygulan
masına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7314) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

k Fahrettin ÜSTÜN 
jğla Milletvekili 

Kara Avcılığı Kanunun 3. maddesiyle oluşan, Merkez Av Komisyonu 26.Mayıs 2005 
tarihinde toplanıp karar almasına rağmen; 

1- Merkez Av Komisyonu kararlan niçin uygulanmıyor? 
2- Bu kararın uygulanmaması nedeniyle avcılar mağdur edilmiyor mu? 
3- Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulmayacaksa avlanma pulu ücretleri iade 
edilecek mi? 
4- Dünyanın her ülkesinde avlanma hafta da 5 günken bu uygulama ülkemizde niçin 
yapılmıyor? Avlanma günlerinin sınırlanması yaralanma ve ölüm olaylan gündeme 
gelmez mi? 
5- Merkez Av Komisyonu kararlarının uygulanacağı ne zaman açıklanacak? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- \v$j - 1H ^~ ^X,l -> /2005 ' 

Konu : Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ün 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 04/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7314-12623/36228 sayılı 
yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ün "Merkez Av 

Komisyonu kararlannın uygulanmasına ilişkin" 7/7314 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FAHRETTİN ÜSTÜN'ÜN 
"MERKEZ AV KOMİSYONU KARARLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN n 

7/7314 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,5- 26/05/2005 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonunda alınan kararların 
yeniden değerlendirilmesi amacıyla; Merkez Av Komisyonu 14 Temmuz 2005 tarihinde 
olağanüstü toplantıya çağrılmış olup, toplantı sonucu ülkemiz yaban hayatının 
sürdürülebilirliği dikkate alınarak haftalık avlanma gün sayısı 3 gün olarak kararlaştırılmıştır. 
Söz konusu tarihlerde alınan kararlar 20/07/2005 tarih ve 25881 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2- Kararların uygulanmamasından dolayı avcıların mağduriyeti söz konusu olmayıp, 2 
sayılı karar gereği av sezonu Ağustos 2005'te açılacaktır. 

3- Bakanlığımızca, Merkez Av Komisyonu kararının geçerli olacağı 2005-2006 av 
dönemine ait bu güne kadar avlanma pulu satışı yapılmamıştır. Ancak, Merkez Av Komisyon 
karannın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yapılacak avlanma pulu satışlarmm 
parasının iade edilmesi söz konusu değildir. 

4- Ülkemizin av kaynakları haftada 5 gün avlanmak için yeterli olmayıp, avlanma 
günlerinin sınırlandırılması ile yaralanma ve ölüm olayları arasında bir ilginin bulunmadığı 
düşünülmektedir. 

476.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki çocuk
ların durumlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7315) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Bilindiği gibi SHÇEK Genel MüdürlUğü'ne bağlı çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında 
devletin koruması ve bakımı altında kalaif çt^nklarçmp eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel 
alanda ulaştıkları başarılarla değil maruz kaldıkları cinsel istismar ve taciz olaylarıyla gündeme 
gelmektedirler. 

Son günlerde söz konusu yerlerde ti Sosyal Hizmetler Müdürlükleri bölgedeki müftülüklerle 
anlaşarak çocuklarımıza imam, vaiz ve vaizeler taranndan din eğitimi vermeye başlamıştır. (İzmir ve 
Mersin'de din eğitimi verilmeye başlandığını basından öğrenmiş bulunuyoruz.) 

Devletin koruması altındaki çocuklarımızın bugün yaşadığı en önemli sorun cinsel istismar 
olayları iken Çocuk Esirgeme Kurumu'nun görevleri arasında olmamasına rağmen imamlar ve vaizler 
tarafından din eğitimine tabi tutulmaları devletimizin taraf olduğu ve "devlete çocukların düşünce, din 
ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterme yükümlülüğü getiren" Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 14. 
maddesine ters olduğu gibi Anayasamızda yer alan cumhuriyetimizin temel ilkelerinden laiklik 
ilkesine de uygun değildir. 
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1. Şu anda SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda toplam olarak kaç çocuğumuz 
devletin koruması ve bakımı altındadır? Bu çocuklarımızın yaşlara ve cinsiyetlere,,-
göre dağılımı nedir? 

2. SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda yaşayan çocuklarımızla ilgili son beş 
yılda meydana gelen, idari ya da adli soruşturmaya uğrayan "suç" olaylarının sayısı 
ve konuları nedir? 

3. SHÇEK Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda ve yuvalarda görevli sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, pedagog, sağlık görevlisi gibi uzman personelin sayısı kaçtır? 

4. SHÇEK bünyesindeki uzmanların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

5. SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün çocuklarımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek 
şekilde yeniden yapılandırılması için her hangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

6. Bu çocuklarımızın okullarındaki başarı durumları ölçülmekte midir? 

7. Çocuklarımızın istek ve ihtiyaçları yönetimlerce göz önüne alınmakta mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00. # 7 1 '.1/2/2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
" Dairesi Başkanlığfnın 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/7315-12626/36231 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'ye ait 7/7315 esas nolu Yazılı 

Soru Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇÖfibK$U 
Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
7/7315 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU1: 

Şu anda SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda toplam olara; kaç çocuğunuz 
devletin koruması ve bakımı altındadır? Bu çocuklarımızın yaşlara ve cinsiyetlere göre 
dağılımı nedir? 

CEVAP 1: 

YETİŞTİRME YURDUNDA BULUNAN 
ÇOCUK VE GENÇLERİN SAYISI 

YAŞ 

11-12 
13-15 
16-18 
18 + 

GENEL TOPLAM 

CİNSİYET 
KIZ 
104 

1311 
1369 
415 
3199 

ERKEK 
238 

2927 
2808 
748 
6721 

TOPLAM 
342 

4238 
4177 
1163 
9920 

ÇOCUK YUVALARINDA BARINAN 
ÇOCUKLARIN SAYISI 

YAŞ 

0-12 
GENEL TOPLAM 

CİNSİYET 
KIZ 

4045 
4045 

ERKEK 
5564 
5564 

TOPLAM 

9609 
9609 

SORU 2: 

SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda yaşayan çocuklarımızla ilgili son beş yılda 
meydana gelen, idari ya da adli soruşturmaya uğrayan "suç" olaylarının sayısı ve 
konuları nedir? 

CEVAP 2: 

Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılan ve korunan çocuklar ile ilgili olarak çocuklara karşı 
işlenen rızaen alıkoyma, ırza tasaddi, cinsel taciz, fiili livata, fiziksel istismar, fuhuşa teşvik, ırza 
geçme ve benzeri suçlardan dolayı açılan davalara müdahale talebinde bulunulmuştur. Son beş 
yıl içerisinde Genel Müdürlük Merkez ve Taşrada görevli avukatlarca toplam 478 dava takip 
edilmektedir. 

SORU 3: 

SHÇEK Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda ve yuvalarda görevli sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, pedagog, sağlık görevlisi gibi uzman personelin sayısı nedir? 

CEVAP 3: 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurt ve 
yuvalarda görev yapan meslek elemanlarından Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Eczacı, Diş 
tabibi, Tabib, Uzman Tabib, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Hemşire ve 
öğretmenlerin sayısı 1431'dir. 
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SORU 4: 

SHÇEK bünyesindeki uzmanların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4: 

Kurumumuzun uzman personel açığı bulunmakta olup, yeterli sayıda personel atanması 
için çalışmalarımız devam etmektedir. 

SORU 5: 

SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün çocuklarımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek 
şekilde yeniden yapılandırılması için her hangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 5: 

Genel Müdürlüğümüz son yıllarda, hızla kışla tipi kuruluş bakımını olanaklar ölçüsünde 
terk etmeye başlamıştır. 250-300 kapasiteli kuruluşlar 100-150 kapasiteye, 100-150 kapasiteli 
kuruluşlar ise 50-75 kapasiteye düşürülmüştür. Yatak odalarında ranzadan, tek kişilik yataklara 
geçilmiştir. Kuruluş kapasiteleri yarı yarıya düşürülmüş.odalarda kalan çocuk sayıları da 10-
15'den, olanaklar ölçüsünde ve kuruluşun yapısına göre 2-4-8 kişilik odalar haline 
dönüştürülmüştür. Bu kapsamda mevcut kuruluşlar iç düzenlemeler ile küçük gruplara 
bölünerek ev ortamını andıran ünitelere dönüştürülmüştür. 2005 yılı içersinde yeni açılacak 
kuruluşlarımız, çocukların ev ve aile sıcaklığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. 

Ülkemiz genelinde ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısındaki değişim (göç, 
boşanma,işsizlik, ) nedeniyle korunma altına alınma nedenlerinde değişiklik ve korunma altına 
alınan çocuk sayısında artış gözlemlenmektedir. Yasalarımızda ve ülkemiz tarafından 
imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmelerde çocukların aile yanında desteklenmesini ve 
aile kurumunun korunmasına yönelik bir çok hüküm bulunmaktadır. Bu kapsamda; ekonomik 
nedenlerle, çocuklarını kurumumuza vermek isteyen aileler veya korunma altına alınıp kurum 
bakımında olan çocukların öz aileleri veya yakınları yanında desteklenmesi amacıyla 2005 yılı 
içerisinde Ayni- Nakdi Yardım Miktarı %100 artırılmış ve Ayni Nakdi Yardım Desteği İle Eve 
Dönüş Projesi 14.04.2005 tarih ve 2005/4 nolu Genelgemiz ile hayata geçirilmiştir. Bu 
kapsamda çocuk yuvalarımızda korunma altında bulunan yaklaşık 2000 çocuğumu;'jn aile 
yanına dönmesi beklenmektedir. 

Ayrıca küçük evlerden oluşan projelere ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. Bunun yanı 
sıra çocukların toplumla iç içe yaşamalarını sağlamak düşüncesi ile apartman dairelerinde, 
küçük grup evlerinde yaşam şeklinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarda sürdürülmektedir. 

SORU 6: 

Bu çocuklarımızın okullardaki başarı durumları ölçülmekte midir? 

CEVAP 6: 

-"Başarı Durumları ve Yatılı ve Yüksek Okullar" ile ilgili 19 Eylül 1994 tarihli ve 
1994/25 sayılı Genelge de aşağıdaki hükümler yer almaktadır. 

Çocuk ve gençlerimizin okul başarılarının arttırılması, çok sayıdaki çocuk ve gencimizin 
eğitim ve öğretim olanaklarından yararlanmaları ve yüksek öğrenimi tamamlayarak hayata 
hazırlanmaları kurumumuzun temel hedefidir. 
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Bu amaçla; 
Grup sorumluları tarafından planlı bir biçimde güçıdüzlü-yatılı ilk ve orta öğrenim 

kurumlan ile yüksek öğrenime devam eden çocuk ve gençlerin psiko-sosyal ve ekonomik 
gereksinimleri ve sorunları giderilmece, okul idareleri ile ilişki kurularak okula devanı ve başarı 
durumları izlenmekte, konular sosyal servisle işbirliği içinde değerlendirilmektedir. 

Çocukların gerek ders yönünden desteklenmeleri, gerekse üniversiteye hazırlanmaları 
açısından özellikle kuruluştaki branş öğretmenlerinden yararlanılmaktadır. Yeterli olmaması 
halinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak ek ders ücreti ödenmek suretiyle branş 
öğretmeni îri görevlendirilmektedir. Çocukların okullar bünyesindoki kurslara veya dershaneye 
gönderilmeleri sağlanmaktadır. 

Yatılı orta öğrenim kurumları, meslek liseleri ve yüksek öğrenim kurumları konusunda 
bilgi verilerek istekleri doğrultusunda yönlendirilmeli ve tercih ettikleri okulların sınavlarına 
girmeleri sağlanmakta, söz konusu okulların yaş ve cinsiyetlerine uygun kuruluşlarımızın da 
bulunduğu illerde olmasına özen gösterilmektedir. 

Yüksek öğrenime devam eden çocukların Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğünün ücretsiz barınma, beslenme, kredi ve harç olanaklarından yararlanmaları 
sağlanmaktadır. 

Ayrıca kuruluşlarca gönderilen okul başarı çizelgeleri her kuruluş için ayrı ayrı 
düzenlenerek her yıl 15 Temmuz tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir. 

Çocuk Yuvalarımızda Kalan Çocuklarımızın Son Beş Yıllık Okul Başarı Durumları; 

2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 

3.65 
3.61 
3.67 
3.64 
3.67 

Çocukların ders çalışmaya yöneltilmeleri yanında boş zamanlarını istekleri doğrultusunda 
çeşitli sosyal-kültürel, sportif etkinliklerle değerlendirmelerine yardımcı olunmaktadır. 

SORU 7: 

Çocuklarımızın istek ve ihtiyaçları yönetimlerce göz önüne alınmakta mıdır? 

CEVAP 7: 

Çocuklarımızın istek ve ihtiyaçları; ülkemizin imzalamış olduğu Çocuk Hakları 
Sözleşmesine uygun şekilde çocuğun en temel hakları arasında olan katılım hakkı 
çerçevesinde uygulanmaktadır. Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanabilmesi için 
Koordinatör Kuruluş olarak Genel Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir. Bu çerçevede 
Kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın katılım hakkının en iyi şekilde uygulanabilmesi için 
Yönetmelik ve genelgelerimizde ayrıntılı olarak konu ele alınmıştır. 

"Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarının Günlük Yaşam Programlarının 
Düzenlenmesi, iç Yerleşim Planlarının Oluşturulması ve Çocukların Ödüllendirilmelerinde 
Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge"nin Başarılı Çocukların ödüllendirilmesi Bölümünün 18. 
Maddesinde "Okulunu zamanında başarıyla veya dereceyle bitiren ve/veya sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklerde başarı gösteren çocukların ve gençlerin durumları, Genel Müdürlüğe özel 
olarak bildirilir. Bu çocuklar ve gençler, Genel Müdürlükçe belirlenecek çeşitli sosyal etkinliklere 
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özellikle davet edilir ve Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde maddi ve 
manevi olarak ödüllendirilir. Çocukların ve gençlerin bu başarısında özellikle katkı ve emeği 
olduğu belirlenen personel de ilgili mevzuat çerçevesinde ödüllendirilir" hükmü yer almaktadır. 

Çocuklarımız adına yönetimce alınan kararlarda, ihtiyaçları konusunda kendilerinin 
düşünceleri alınmakta, grupları temsilen grup liderleri çocuklarımız arasından seçjlmektedîrp 

Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz en başarılı çocuki -n tespit ederekT'odüllönairme 
yapmaktadır. 

Geçen yıl olduğu gibi Yetiştirme Yurtlarında korunmr, altında eğitimde en başarılı 26 
çocuğumuzun Daihatsu Firması tarafından Paris Disneyland Gezi Programına ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir. 15-18/07/2005 tarihinde gezi gerçe! leştirilecektir. Ayrıca Çocuk ve 
Gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri, çocukların ödüllendirilmesi ve teşvik 
edilmeleri amacıyla Çanakkale, Muğla, Antalya... illerindeki kültürel ve tarihi mekanların 
gezilmesi ve kamp yapmaları Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızca planlanmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzce çocuk yuvalarımızda kalan çocuklarımızın okul başarı durumları 
yıllara göre düzenli olarak ölçülmekte ve başarılı olan çocuklar ödüllendirilmektedir. 

Temsilciler Kurulunun Yurt Genel Kurulu'nu oluşturan çocuklarla yapacağı toplantıların 
yeri, günü, saati ve benzeri konulardaki çalışmalar, Yurt Müdürlüğünce yerine getirilmekte ve 
Temsilciler Kurulu tarafından aktarılan istekler ve ihtiyaçlar olanaklar ölçüsünde öncelikle ele 
alınarak gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilmesi olanaksız istekler konusunda yeterli ve de aylı 
açıklama yapılarak u konulardan idari ve hukuki önlemler alınmasını gerektirenler, üst 
makamlara arz edilir. 

Yönetime Katılma Konuların.da ise aynı yönergenin 9. maddesinde Yetiştirme Yurtlarında 
bulunan çocuklar seçtikleri temsilciler aracılığıyla; 

a) Gezi ve çalışma programlarının hazırlanmasında, 
b) Gençlerle ilgili çeşitli sorunların çözümlenmesir de, 
t) Önemli gür ve haftaların kutlanmasında ve yurtlarda düzenlenen gecelerde, 
d) Yurtlara gelen misafirlerin karşılanması ve ağırlanmasında 
e) Eğitsel kol faaliyetlerinde 
f) Gençlere kıyafet alınmasında, 
g) Yurdun tefriş ve döşenmesinde, 
h) Yurda alınan erzak ve yiyecekler ile yemek listesinin hazırlanmasında, 
ı) Yurdun temizliği ve işleyişinde, yurtla ilgili olarak çıkarılacak gazetenin hazırlanmasında 
sorumluluk alarak yönetime katılabilirler. 

Ayrıca, yurt temsilcisinin yurdun genel işleyişi hakkında yapılan Koordinasyon ve 
Değerlendirme Kurulu toplantılarına katılması sağlanır, hükümleri yer almaktadır. Böylelikle 
çocuk ve gençlerimizin demokratik değerlere sahip kişiler olarak hayata atılmaları 
sağlanmaktadır. 

Saygılarımla. \ / 

NNneTÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

- 1746 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

477.- Karaman Milletvekili MevlütAKGUN'ün, serbest bölgelerdeki fıktif depolardan yurda kaçak 
bakliyat sokulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/7316) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sn. KÜRŞAT TÜZMEN tarafından yapıU-ola ı̂k 
cevaplandınlması hususunu delaletinizle arz ederim. / ^ 

MEVLUTAKGUN 
Karaman Milletvekili 

SORU 1- Yurtdışında bakliyat fiyatlarının ülkemize oranla ucuz olması sebebiyle 
serbest bölgelerdeki fitöf depolardan yurdumuza kaçak olarak bakliyat getirilmekte ve 
iç piyasaya sablmaktadır. Depolardan İçeri giren bakliyatın yerine elek altı bakliyat 
konulmakta ve birkaç ay sonra gümrüğe müracat edilerek bu mallar imha edilmekte 
ve %100-2001ere varan haksız kazanç elde edilmektedir. Bu konuda ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.06.05.00/ ,OA <\ 
25.07.05 35934 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-^/7316-12630/36235 sayılı yazılan. 
Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN'ün tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yer 

alan hususlara ilişkin yanıtlar aşağıda sunulmaktadır. 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca serbest bölgelerle 

Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılan ticaretin dış ticaret rejimine tabi olması nedeniyle, 
serbest bölgelerden Türkiye'ye yapılan satışlar ithalat sayılmaktadır. Serbest bölgelere mal giriş 
çıkışları Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün 98/5 sayılı 
Genelgesinde yer alan hükümler çerçevesinde Gümrük idaresi tarafından sonuçlandırılmaktadır. 
Mallar, bölgeden çıkışım müteakip kullanıcılar tarafından "Yıllık Stok Bildirim Formu"na, 
Envanter Defterine ve üretim veya montaj-demontaj konusunda faaliyet gösteren kullanıcılar 
tarafından "Üretim Takip Formu"na işlenmekte ve bu kayıtlar Bölge Müdürlükleri ile Bölge 
Gümrük Müdürlüklerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Diğer taraftan, Gümrük 
Kanunu'nun 153'üncü ve Gümrük Yönetmeliği'nin 655'inci maddesi hükümleri gereğince 
serbest bölgelerin sınırlan ile giriş ve çıkış noktalan Gümrük İdarelerince denetlenmektedir. 
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2005/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği uyarınca ise söz konusu malların 
insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun tesbiti 
amacıyla ithalat sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi 
aranmaktadır. Ayrıca, serbest bölgelerde bulunan malların imhası Serbest Bölgeler 
Yönetmeliği'nin 37'nci maddesine göre, Bölge Müdürlüğü başkanlığında, Gümrük ve Gümrük 
Muhafaza Müdürlükleri, Çevre Bakanlığı ile Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici şirket 
yetkilileri ve mallar üzerinde ihtisası olan bir eksperin de bulunduğu komisyon tarafından 
verilecek karar çerçevesinde yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, keyfiyetin serbest bölgeler bazında ilgili Serbest Bölge Müdürlüklerinden 
sorulması neticesinde, bölgelerde yukarıdaki paragrafta arz edildiği şekilde bir imha işlemi 
yapılmadığı hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili olabilecek diğer kamu kurumlarınca 
serbest bölgelere yönelik yürütülen herhangi bir inceleme bulunduğuna ilişkin olarak da Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bilgi intikal etmemiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

478.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, TBMM personelinin maaş aldığı bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7317) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent 
ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında çalışan personelin maaş 
aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre 
içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, 
sözleşme şartlan nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle 
belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınızca, hangi amaçlarla nerelerde ve 
ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Başkanlığınıza, ne kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu 
paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte 
midir? 

4-Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paralan, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Başkanlığınız 
bünyesinde çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

- 1748 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7317-12645/36288 
Konu: 

Sayın Mehmet ERASLAN 
Hatay Milletvekili 

îlgi: 24/6/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

TBMM personelinin maaş aldığı bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin, 
ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İsmarTALPTEKÎN 
Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EKLER; 
1- Soru cevabı ve eki 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 15.10.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye İş Bankası 
A.Ş. arasında milletvekilleri ve TBMM personelinin maaş ve diğer özlük haklannm 
ödenmesi ile ilgili protokol imzalanmıştır. Protokol fotokopisi ektedir. (Ek 1) 

Birçok özel ve kamu bankası ile görüşülmüş, en uygun şartlan sağlayan İş Bankası 
ile anlaşma yapılmıştır. 

Cevap 2.- Bankanın taahhüdü uyannca, milletvekillerine şahsi olmak üzere 550 adet, 
100 adet de TBMM hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 650 adet dizüstü bilgisayar 
alınmış ve ilgililere dağıtılmıştır. Dağıtılan bilgisayarlar milletvekülerimiz tarafından ve 
idari birimlerimizde halen kullanılmaktadır. Birimlerde kullanılan bilgisayarlann demirbaş 
kayıtlan da yapılmıştır. 

Ayrıca, personelin mesaiye devamının takibi sistemi belli yerlere tumikeli geçiş ve 
milletvekillerince kullanılan yer altı garajı kartlı geçiş projeleri gerçekleştirilmiştir. 
Uygulamalar halen devam etmektedir. 

Cevap 3,4.- Banka tarafından para verilmesi öngörülmemiştir. 
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Ek- 1 
TBMM MİLLETVEKİLİ VE PERSONELİNİN 

MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ İLE 
İLGİLİ PROTOKOL 

1. TARAFLAR 

Bu protokol, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ile TÜRKİYE İŞ BANKASI 
A.Ş. arasında tanzim ve imza edilmiştir. 

2. TANIMLAR 

Bu protokolde yer alan; 

- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ; (TBMM), 
- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.; (BANKA), 

Milletvekilleri ve TBMM personeline yapılacak maaş ve her türlü özlük hakkı 
ödemeleri; (ÖDEMELER) 

olarak anılacaktır. 

3. PROTOKOLÜN KONUSU 
TBMM Milletvekillerinin maaş ve diğer özlük haklan i'.e TBMM'nin Merkez teşkilatında 
"Kadrolu, Kadro Karşılığı Sözleşmeli, Geçici Görevli, Milletvekili Danışmanı, 657 sayılı 
Kanuna göre sözleşmeli, Koruma Müdürlüğü Personeli" olarak görev yaparı tüm 
personelin maaş, ikramiye ve ücretleri ile özlük haklarına ilişkin diğer alacaklarının 
Bankamatik cihazlanndan kartlı sistemle, BANKA aracılığıyla 5 (beş) yıl süre ile 
ödenmesini kapsar. Ödemeler hizmetleri Kasım 2003 - Kasım 2003 aylan dahil olmak 
üzere 60 ayı kapsar. 

4. UYGULAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
a) BANKA, TBMM Kampusu içerisinde bir şube veya büro açacaktır. 

b) Bankamatik cihazlannın kurulacağı yer taraflarca müştereken belirlenecek ve BANKA, 
TBMM kampusu içinde yeterli sayıda Bankamatik cihazı kuracaktır. 

c) Bankamatik cihazlan ile data hattının tesis, kullanım, bakım ve onanm giderleri 
BANKA tarafından karşılanacaktır. 

d) TBMM'nin uygan bulması ve talebi halinde Bankamatik cihazlarının yeri BANKA 
tarafından değiştirilecek ve giderleri BANKA tarafından karşılanacaktır. 

e) BANKA, Bankamatik cihazlarının kullanımını kolaylaştırıcı, yol gösterici ve bilgi verici 
mahiyette tüm doküman, ve. araçlan,TBMM Kampusu içinde bulunduracak;. TBMM • 
cihazlara ulaşımı güçleştinci veya'görünümü bozucu nitelikte düzenlemeden kaçınacak,-
çevresinin temizliğini sağlayacaktır.;'•• ' 

f) BANKA personelinin' ha'tâsf7yeya! Bankamatik cihazlannda veyahut sistemde meydâna 
gelebilecek arızalar' sönücifj^irere'fazla ödeme yapıldığı taktirde TBMM'nin hiçbir 
sorumluluğu olmayacak; .fazla'.ödemenin takip ve tahsili işlemleri BANKA tarafından 
yapılacaktır.- "" "" 
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g) Bankamatik cUazlan, maaş ve diğer özlük haklarını belirlenmiş olan ödeme gününde 
saat 00.01'den itibaren ödemeye başlayacaktır. BANKA, Bankamatik cihgzlanna para 
ikmali hususunda azami dikkat ve titizliği göstermekle yükümlüdür. 

h) Bankamatik cihazlarının bakımı, onarımı ve para ikmali için BANKA tarafindan 
görevlendirilen yetkili personelin veya sözleşmeli bakım firması elemanlarının, bu 
yetkilerini bir belge ile kanıtlamaları şartıyla TBMM Kampusuna girmeleri serbest 
olacak; Bankamatik cihazlarına yetkililer haricindeki kişiler tarafından müdahale 
edilmesi TBMM görevlilerince engellenecektir. 

i) TBMM, bu protokol kapsamındaki kişilerle ilgili olan tanımı yapılmış tüm ödemeleri 
BANKA ile yürütecek, tamamını veya bir kısmını, protokol süresi içinde bir başka 
kuruma yönlendirmeyecektir. 

5. MİLLETVEKtLt VE PERSONELE HESAP AÇILMASI VE BANKAMATİK 
KARTI VERİLMESİ 
TBMM, ödeme yapacağı Milletvekili ve personelin adı-soyadı ve gerekli olan diğer 
bilgilerini BANKA'ya yazılı olarak bildirecektir. Listeyle bildirilen kişilerin her biri adına 
BANKA'nm bir şubesinde ayrı ayrı "Vadesiz Mevduat Hesabı" açılacak ve yine her biri 
adına "Bankamatik Kartı" düzenlenecektir. Milletvekilleri ve TBMM Personeli adına 
düzenlenecek Bankamatik Kartları ve şifreleri BANKA'nm TBMM/Ankara Şubesi 
kanalıyla, tüm Milletvekilleri ve TBMM personelinin, BANKA tarafindan uygulanan 
prosedürü yerine getirmeleri ve "Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesini imzalamaları 
üzerine, kendilerine teslim edilecektir. Bu işlemin ifasında TBMM'nin liste vermek dışında 
hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

6. ÖDEME BİLGİLERİNİN BANKA'YA İLETİMİ 
a) TBMM, her ödeme döneminde, Milletvekillerine ve TBMM personeline o dönem için 

yapılacak ödemelerin dökümünü içeren disket veya manyetik bandı, ödeme gününden 3 
(üç) gün Önce saat 17.00'ye kadar BANKA'ya teslim etmek zorundadır. Ödeme bilgileri 
"Ödeme gününü, Milletvekillerinin ve TBMM personelinin adı-soyadıru, hesap 
numarasını ve ödeme miktarım" kapsayacaktır. Milletvekillerinin veya TBMM 
personelinin ücretlerinden TBMM tarafından yapılan yasal ve özel kesintiler hiç bir 
şekilde BANKA'yı ilzam etmeyecek; Milletvekilleri ve TBMM personelinin BANKA 
nezdinde itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır. 

b) Ölüm, istifa, hatalı tahakkuk vb. gibi nedenler sonucu Milletvekilleri ve TBMM 
•personelinin vadesiz mevduat hesabına sehven aktarılan ve geri alınması gereken 
meblağlar, .TBMM Saymanlık Müdürlüğü'nün yazılı talebi doğrultusunda Milletvekili 
veya personelin hesabının müsait olması halinde BANKA tarafindan TBMM'ye iade 
edilecektir. 

c) BANKA, manyetik ortamda gönderilen bilgi ve meblağ eksiklik veya fazlalığından 
kaynaklanan hatalı ödemelerden hiç bir surette sorumlu değildir. 

7. ÖDEMELERİN TOPLAM TUTARININ BANKAYA AKTARILMASI 
a) Milletvekilleri ve TBMM personeline yapılacak ödemelerin o döneme'ait toplam tutan 

ödeme tarihinden 2 (iki) iş günü Önce saat 17.00'ye kadar BANKA'nm T.Ç, MERKEZ 
BANKASI nezdindeki hesabına TBMM tarafindan aktarılacaktır. 

b) BANKA, bu süre içinde toplam tutarları hesabına aktarılmayan ücretleri gününde 
ödeyip ödememekte serbesttir. Ancak, toplam tutarlar hangi tarihte BANKA hesabına 
intikal ettirildi ise o tarihten 2 (iki) iş günü sonra alacaklılarına behemehal ödeme 
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yapılacaktır. Giyim yardımı, teşvik ikramiyesi gibi ödeme günü belli olmayan 
ödemelerle, tatil öncesi yapılması kararlaştırılan ücret ödemelerinde TBMM'nin yazılı 
olarak talep etmesi halinde, BANKA 2 iş günlük süreye bakmaksızın en kısa sürede... 
ödeme yapacaktır. 

S. ÖDEMELERİN MİLLET\TEKİLİ VE PERSONEL HESAPLARINA AKTARIMI 
a) BANKA ödeme gününden 3 gün önce kendisine iletilen disket veya manyetik bantlarda 

yer alan kişisel ödemeleri TBMM personelinin kişisel vadesiz mevduat hesaplarına 
alacak kaydedecek ve ödeme tarihi itibariyle bu tutarları hiçbir masraf alınmaksızın 
veya başka bir ad altında kesinti yapılmaksızın hesap sahibinin kullanımına hazır hale 
getirecektir. 

b) BANKA, ödemelerin kaydedildiği vadesiz mevduat hesaplan için yılhk işlem masrafı 
tahsil etmeyecektir. BANKA, vadesiz mevduat hesaplanrun, hesaba kaydedilen 
ödemeler tutanru aşın derecede aşacak boyutlarda ve ticari amaçlarla kullanıldığını 
tespit ettiği durumlarda, bunlarla ilgili gerekli masrafları hesap sahibinden tahsil 
etmekte serbesttir. 

c) BANKA, Bireysel Tüketici Kredilerinde Milletvekilleri ve TBMM personeline, geçerli 
faizin altında özel faiz oranlan uygulayacaktır. 

d) Ödemeler esas itibariyle Bankamatikler aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ancak, 
Mılletve.<ıl!en ve TBMM personeli nakit ihtiyaçlarını Bankamatik cihazlanndan alma 
mecburiyetinde olmayıp, diledikleri takdirde BANKA'nm tüm Şubelerinden, alacağının 
tamarrupj veya bir bölümünü masraf ödemeksizin tahsil edebilecektir 

e)Internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerde.BANKA'nın diğer şubelerine yapılan 
havalcerde , EFT işlemlerinde ve kredi kartı kart ücretinde bir. ücret alınmıyacaktır. 

9. SÜRE 

İşbu protokol imza tarihinden itibaren 30.11.200S tarihine kadar 5 (beş) yıl süreyle geçerli 
olup; sona erme tarihinden en az 1 (bir) ay önce taraflardan biri feshini ihbar etmediği 
takdirde kendiliğinden 3'er aylık sürelerle uzayacaktır. 

10. FESİH 

BANKA'nın, protokol hükümlerinde yer alan yükümlülüğünü gereği gibi yerine 
getirmediğinin tespiti halinde TBMM tarafından söz konusu aksaklığa ilişkin BANKA'ya 
yazılı ihbarda bulunulacak; belirtilen aksaklığın bir ay içerisinde BANKA-tarafından 
dûaltıtaıemesı halinde protokol TBMM tarafından tek taraflı olarak her zaman 
feşhedıleb.lecek, bu takdirde BANKA verdiği mal ve hizmetlerle ilgili olarak hiçbir hak 
talep edemeyecektir. TBMM'nin BANKA'nm TBMM/Ankara Şubesine yapacağı 
tebligatlar BANKA'ya yapılmış sayılır. ' 

11. YASAL DELİLLER 

İhtilaf vukuunda BANKA'rıın defter ve bilgisayar kayıtlan, mikrofilm, mikpfis; TBMM 
Persond ve Özlük işlen Müdürlüğü ile Saymanlık Müdürlüğü'nün kayıtlan, bordrolan 
disketten yasal deli olup, taraflar bu maddeyi HUMK.'nun 287. maddesi anlamında "Delil 
Sözleşmesi olarak kabul ve beyan etmişlerdir. 

12. PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ 
Bu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

13. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
Bu protokolden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar BANKA'ya aittir. 
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14. YETKİLİ MAHKEME 
Bu protokolün uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 

15. YÜRÜRLÜK 
15 maddeden ibaret bu protokol, taraflarca 16 Ekim 2003 tarihinde iki nüsha olarak 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

rÜRKİVE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜK 

Rauf BOZKURT." *-<=.•/«., 
Genel Sekreter . 04 . Jb\ Gvwwî y v̂ ı % -

TBMM MİLLİ SARAYLAR PERSONELtSfjİ*MAAŞ VE DİĞER 
ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ İLE 

İ L G İ L İ ^ R O T O K O L 

1. TARAFLAR 

Bu protokol, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ile TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
arasında tanzim ve imza edilmiştir. 

2. TANIMLAR 

Bu protokolde yer alan, 

- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ; (TBMM), 
- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (BANKA).. 
- TBMM Milli Saraylar personeline yapılacak maaş ve her türlü özlük hakkı ödemeleri; 

(ÖDEMELER) 
olarak anılacaktır. 

3. PROTOKOLÜN KONUSU 

TBMM'nin Milli Saraylar teşkilatında "Kadrolu, Kadro Karşılığı Sözleşmeli, Geçici Görevli, 
657 sayılı Kanuna göre sözleşmeli, Koruma Müdürlüğü Personeli" olarak görev yapan tüm 
personelin maaş, ikramiye ve ücretleri ile özlük haklarına ilişkin diğer alacaklarının 
Bankamatik cihazlarından kartlı sistemle, BANKACA belirlenecek bir şube aracılığıyla 
2 (iki) yıl süre ile 30.11.2005 tarihine kadarki ödemeleri kapsar. 

4. SÜRE 

İşbu protokol imza tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerli olup; sona erme tarihinden en 
az 1 (bir) ay önce taraflardan biri feshini ihbar etmediği takdirde kendiliğinden 3'er aylık 
sürelerle uzayacaktır. 
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5. PROTOKOLDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR 

Bu protokolde belirtilmeyen diğer hususlarda "TBMM MİLLETVEKİLİ VE 
PERSONELİNİN MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ İLE İLGİLİ 
PROTOKOL" hükümleri geçerlidir, 

6. YÜRÜRLÜK 

5 madde ve 1 ek'den ibaret bu protokol, taraflarca 16.10.2003 tarihinde bir nüsha olarak 
imzalanarak yürürlüğe girrrıişiir. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

'TISRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI 

Rauf BOZKURT 
Genel Sekreter 

J?{ , C. X v w v v 1 
Ahmet ERASL Atf Mete UĞURLU 

479.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı kadrolara yapılan atamalara ve üniver
sitelere verilen akademik kadro sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7318) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ü^q -O^JLo03 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Başbakanlık bünyesinde bulunan istisnai kadrolara 2003 yılından itibaren 

günümüze kadar yıllar itibariyle yapılan atama sayısı ne kadardır? 

2. 2003 yılından itibaren günümüze kadar Makamlarınızın izni ile Üst 

Kurullara naklen atanan personel sayısı ne kadardır? Hangi unvanlara 

atanmıştır? 

3. 2003 yılından itibaren günümüze kadar Üniversitelere verilen Akademik 

kadro sayısı ne kadardır? Bunlardan ne kadarı kullanılmıştır? 

- 1754 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Say. : B . 0 2 . 1 . D P B . 0 . 1 0 . 0 7 / ^ / i -
Konu : Soru önergesi / 7 •••¥•'*w:i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7318-12641/36261 sayılı 
yazı. 

b) 14/07/2005 tarihli ve B.02.1.DPB.0.10.07/12965 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİRMn ilgi (a) yazı ekinde yer alan yazılı soru önergesi 
hakkında Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) yazısı ile ilgili kurumdan bilgi istenilmiş olup, istenen 
bilgilerin gelmesini müteakip yazılı soru önergesinin cevabı Makamlarınıza sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AIilŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

480.- Konya Milletvekili Atilla KART'in, Mercedes Türk A. Ş. firmasının gümrük işlemlerinin 
denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/7321) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 

yazı l ı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kar t 
C H P Konya Mi l l e tye^ l i 

İlgi ;7/3872. 7/3929, 7/4012, 7/4276, 7/4837, 7/5204 ve 7/5654 esas sayılı yazdı 
soru önergelerim. 

İlgi önergelerle, Mercedes Benz Türk A.Ş isimli üretici firmayla ilgili olarak; 
gümrük kaçakçılığı ve sahte belge iddiaları dile getirilmiş, idari denetimin ihmal boyutlarım aşacak 
şekilde neden aksadığı, denetim görevini gereğince yapmayan kamu görevlileri hakkında neden 
idari ve yasal işlem yapılmadığı sorulmuştur. 

Ancak ve maalesef, konunun teknik boyutundan da istifadeyledir türlü bu 
önergelere her nedense somut ve tatminkâr cevaplar alınamamıştır. 

Vergi dairesinin, beyannamede beyan edilen koltuklann fiili durumunu bilmesi 
mümkün değildir. Gümrük girişi aşamasında koltuklar eksiltilerek yapılan bir girişimin olduğu 
iddiası söz konusudur. Bu sebeple giriş aşamasındaki bu kontrollerin fiili olarak yapılıp-
yapılmadığı hususu önem kazanmaktadır. Bu kontrollerin yapılmadığı, giriş aşamasındaki beyan 
esas alınarak işlem yapıldığı iddiası söz konusudur. Bu beyanın gerçeğe uygun olup-olmadığımn 
tespit edilmesi gerekmektedir. 
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Fiktiflerle ilgili olarak verilen cevap da yerinde değildir. İstanbul Mali şubeye verilen 
2003/590 sayılı ihbarda, Hadımköy'deki fabrikada bulunan gümrüklü antreponun, hiçbir izin 
alınmaksızın başka bir yere taşındığı ifade ve iddia edilmektedir. Bu konuda verilen cevap gerçeğe 
aykırı olup, yapılan ihbarla ilgili değildir. 

Bir diğer önemli husus; yargılanma süreci devam ittiğinden, onaylanmış kişi 
statüsü belgesi verilmesinin yasal olduğu yolundaki cevaptır. Suçlamanın kesinleşmemiş 
olduğundan söz edilmektedir. Oysa; kurum müfettişleri tarafından yapılan bir tespit söz konusu 
olup, olay yargıya intikal etmiştir. Bu sebepledir ki Müsteşarlık, bu belgenin verilmesinde sakınca 
görmüştür. Buna rağmen Bakanlık hangi yasal ve takdiri gerekçeyle, kendi işlemiyle 
bağdaşmamasına rağmen onay verebilmiştir? Bu hususun herhalde sorgulanması gerekmektedir 
idare bir tespit yapmıştır. Bu tespit doğrultusunda da işlem ve uygulama yapması gerekir. İlgili kişi 
bu işlem aleyhine elbette yasal yollara başvurabilir, şartlan var ise yürütmenin durdurulması veya 
tedbir niteliğinde karar alabilir. Muhatap idarenin bütün bu idari ve yasal süreçleri bilmemesi 
düşünülemez. 

Keza, ihbarda bulunan ve olayı ortaya çıkaran muhbirin, koruma ve yeni kimlik 
talebinin karşılanmaması da yasaya aykırıdır. İlgili yasada, bu hak ve talep açık bir şekilde 
düzenlenmiştir. Muhatap Bakanlık, bu yasal gereklilikleri yerine getirmediği gibi, izah 
edilemeyecek bir yaklaşımla muhbirin kimliğini de açıklamıştır. Vergi borcunun, koruma 
ve yeni kimlik talebini engellemesi düşünülemez. Yasada bu yönde bir düzenleme söz 
konusu değildir. 

Konunun birden çok Bakanlığı ilgilendirmesi ve ayrıca 
Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı'nın gerçeklerle bağdaşmayan 
cevaplar vermesi karşısında, iş bu soru önergesinin bir defa daha ve 
aşağıdaki hususların cevaplandırılması talebiyle Sn.Başbakan'a 
yöneltilmesi gereği doğmuştur; 

1-Yukarıda 3, 4, 5 ve 6. paragraflarda açıklaması yapılan hususlara, 
neden gerçeğe aykırı cevaplar verilmektedir? 

Sözü edilen paragraflardaki sorulara, iş bu önergedeki açıklamalarımız da 
göz önüne alınarak, gerçeği tespite yönelik cevaplar verilmesi sağlanacak mıdır? 

Aksine yapılacak bir uygulama, yasaya aykırı olarak belli bir firmanın 
himaye edildiği anlamına gelmez mi? 

2-Chrysler Voyager otomobillerin, ticari araç gibi ithal edildiği 
yolundaki bilgi ve iddialar doğru mudur? Böyle bir fiili durum var ise, bundan 
kamunun doğmuş ve doğacak olan zararı nedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.45.1442-56 
Konu : Soru Önergesi 

29.07.05*01 9 5 4 S 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'ne muhatap 04.07.2005 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-7/7321-12668/36328 sayılı yazınız. 
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İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'ne 
gönderilen Konya Milletvekili Sn. Atilla KART'ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkında, 
(7/7321) esas numaralı yazılı soru önergesi, Sayın Başbakanımızın bu önergeye kendi 
adlarına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesini talimatlandırmaları üzerine, 
Başbakanlık'in 08.07.2005 tarih ve 3329 sayılı yazısı ile Bakanlığıma intikal ettirilerek 
cevaplandırılması istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplara ilişikte yer verilmiştir. 
Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SN. ATİLLA KART'IN, MERCEDES BENZ TÜRK 
A.Ş. HAKKINDA, (7/7321) ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNDE YER 
ALAN SORULARA İLİŞKİN CEVAPLAR 

1- Yazılı soru önergesinin 3 üncü paragrafında belirtilen husus ile ilgili olarak; 
Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre Kanun eki (II) sayılı 

listede yer alan kayıt ve tescile tabi motorlu taşıtlar için vergiyi doğuran olay motorlu araç 
ticareti yapanlar tarafından dahilde satışıdır. 

Bu kapsamda, eşyanın serbest dolaşıma girişi aşamasında gümrük idaresi eşya ile 
yükümlünün beyanının doğruluğunu kontrol etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak 
30.07.2002 tarihli, 24831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Özel Tüketim 
Vergisi Genel Tebliği'nin "2.5- Motorlu Araç Ticareti Yapanlar" başlıklı maddesinde yer 
alan; 

"Sanayi ve Ticaret Bakanlığından "Garanti Belgesi" alan ithalatçılar, bu belgenin 
aslını veya noter tarafından onaylı bir örneğini gümrük idaresine vermek suretiyle 
ithalatta ÖTV ödemeksizin işlem yaptırabileceklerdir. Bu uygulamadan yararlanan 
ithalatçılar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından aldıkları garanti belgesinin, aslının aynı olduğu 
imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopilerini, bu kapsamda ithal edilen taşıt 
aracının ilk iktisabına ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesine de ekleyeceklerdir. 
Vergi dairesi, ithal edilen araç ile beyanda bulunulan araca ait bilgileri kontrol 
edecektir." 

Hükmü gereğince herhangi bir ÖTV tahakkuk ve tahsilatı yapmamaktadır. Gümrük 
idaresinin söz konusu araçların serbest dolaşıma girişi sırasında ÖTV açısından sorumluluğu 
ithalatçının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından almış olduğu "Garanti Belgesi"nin aslını veya 
noter tarafından onaylı bir örneğini aramakla sınırlıdır. 

Bu nedenle, eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra yurt içinde araç üzerinde tadilat 
yapılması (koltuk eklenmesi gibi) ve/veya yapılan bu tadilatın Maliye Bakanlığı'nın vergi 
dairelerine yükümlüsü tarafından verilecek olan ÖTV beyannamesinde belirtilip 
belirtilmediğinin Gümrük İdaresince bilinmesi mümkün bulunmamakta, aynca bu husus 
Gümrük İdaresinin yetki ve sorumluluk alanına da girmemektedir. Bu hususa ilişkin tüm 
tespitlerin yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Yazılı soru önergesinin 4 üncü paragrafında belirtilen husus ile ilgili olarak ise; 
Yazılı soru önergesinde İstanbul Mali Şube'ye verildiği belirtilen 2003/590 sayılı 

(7/5654 esas numaralı yazılı soru önergesinde 580 sayı olarak ifade edilmiştir) ihbar mektubu, 
İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne 
muhatap 23.12.2003 tarihli, KaçBr.A.2003/İh.580-(Ds.7) sayılı yazısına konu edilmiş ihbar 
mektubudur ve (7/5654) esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevabımızda da 
belirtildiği üzere, Emniyet Müdürlüğünün anılan yazısına istinaden 26.12.2003 tarihinde 
İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından 5 (beş) ayrı heyet oluşturularak; 2 
Gümrük Müdürü, 2 Gümrük Muhafaza Müdürü ve 1 Bölge Amiri başkanlığındaki heyetlerce 
eş zamanlı olarak firmanın tüm antrepolarında baskın şeklinde yapılan kontrol sonucunda 
tutulan tutanaklarda, herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediği ve antrepodaki eşyanın cins 
ve miktar yönünden stok listelerine uygun olduğu ifade edilmiştir. 

- 1757 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

Yapılan bu uygulamalarla ilgili olarak, Emniyet Müdürlüğünün 11.03.2005 tarihli 
2005/2003-Ih.580 sayılı yazılarına cevaben 11.05.2005 tarihli 23967 sayılı Başmüdürlük 
yazısı ile bilgi verilmiştir. 

Ayrıca, yazılı soru önergesinde ifade edilen, Hadımköy'deki fabrikada bulunan 
gümrüklü antreponun hiçbir izin alınmaksızın başka bir yere taşındığı iddiası ile ilgili olarak 
ise, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü nezdinde yapılan araştırmada, Karaköy 

Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetini sürdüren C34000204 kodlu 
antreponun daha sonra Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü denetiminde 
C34000393 kod numarası ile faaliyetine devam etmesinin uygun bulunduğu, izin alınmadan 
herhangi bir taşıma işleminin yapılmadığı belirlenmiştir. 

Yazılı soru önergesinin 1 inci maddesinin 3, 4, 5 ve 6 ncı paragraflarında belirtilen 
hususlara ilişkin olarak 7/3872, 7/3929, 7/4012, 7/4276, 7/4837, 7/5204 ve 7/5654 esas sayılı 
yazılı soru önergelerinde yöneltilen sorulara istinaden gönderilen cevabi yazılarımızda verilen 
yanıtların gerçeği yansıtmadığı iddiasına katılınmamaktadır. Zira, konu ile ilgili yazılı soru 
önergelerine verilen cevaplarda tüm açıklığı ile en doğru bilginin verilmesi amaçlanmıştır. 
Herhangi bir hususun gizlenmesi söz konusu olmamıştır. Bu nedenle, belirtilen hususlara 
ilave edilecek başkaca bir durum söz konusu değildir. Diğer taraftan, konu hem Gümrük 
Müsteşarlığt denetim elemanlarınca incelenip soruşturulmakta hem de adli mercilere intikal 
ettirilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, idari ve adli soruşturmaların sonuçlarına göre de gerekli 
işlemler tesis edilecektir. 

2- Bilindiği üzere Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 
87.02 tarife pozisyonunda 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) 

motorlu taşıtlar bulunmaktadır.Bu kategoride yer alan araçlar genel olarak otobüs, midibüs ve 
minibüslerdir. 

87.03 tarife pozisyonunda temel olarak insan taşınma amaçlı dizayn edilmiş araçlar 
sınıflandırılmaktadır. Bu kategoride yer alan motorlu araçlar genellikle binek otomobilleri, 
station wagonlar, arazi taşıtları ve dört çekerli araçlardır. 

87.04 tarife pozisyonunda temel olarak eşya taşıma amaçlı dizayn edilmiş araçlar 
sınıflandırılmaktadır. 

Çok amaçlı (hem insan hem de eşya taşıma) araçların sınıflandırılmasında diğer 
eşyaların sınıflandırılmasında olduğu gibi Türk Gümrük Tarife Cetveli, Dünya Gümrük 
Örgütü Armonize Sistem İzahnamesi ile Sınıflandırma Avilerindeki kriterler göz önüne 
alınmaktadır. 

Söz konusu araçlarla ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığına yapılan çeşitli başvurulara 
istinaden düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerinde yukarıda bahsi geçen sınıflandırma 
kriterleri baz alınarak insan taşıma amaçlı dizayn edilmiş araçlar 87.03, eşya taşıma amaçlı 
dizayn edilmiş araçlar da 87.04 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmıştır. 

481.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'in, Başbakanlıktaki mevcut ve alınacak otomobillere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/7322) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

1. Birkaç gün önce katıldığınız bir toplantıda "hayatlarında mercedes otomobil 

kullanmayanların hiç olmazsa cenazelerini mercedes araçlarla taşıyalım" demiştiniz. 

Ardından Başbakanlığa 10 adet mercedes otomobil alınması kararlaştırıldı. Alınacak bu 

makam araçlarına başbakanlık bütçesinden ne kadar ödeme yapılacak? 
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2. Şu anda başbakanlık ve bakanlıklarda toplam kaç adet makam otomobili 

bulunmaktadır. Bu otomobillerin kaçı zırhlıdır? 

3. Yeni alınacak otomobillerle başbakana tahsil edilen makam otomobili sayısı kaç 

olacak? *• <r 

4. Bu otomobil alımına neden ihtiyaç duyuldu? 

5.Eski makam araçlarının son durumu nedir? Hangileri hurdaya çıkartılacaktır? 

6. Tasarruftan söz ederken başbakanlık bütçesine mercedes alımı için ödenek konulması 

için kim talimat vermiştir? 

8. Bu otomobillerin alımı tasarruf genelgesine aykırı bir işlem değil midir? 

9. Yeni araç alımı yerine kiralama yöntemine geçileceği ve Sanayi Bakanlığının koyduğu 

kriterlere göre %50'den fazlası Türk malı araçlar tercih edileceğine göre mercedes 

alımım hangi kriterlerle açıklıyorsunuz? 
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12.3/54 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

L1.Ü8.Û5* 1 5 2 6 ü 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 08.07.2005 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-462.6/3341 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan Manisa Milletvekili Sayın Ufuk ÖZKAN'm Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevap 
verilmesini istediği 7/7322 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği gibi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesinde, başta genel ve katma 
bütçeli kurumlar olmak üzere 1 inci maddede sayılan kurumların, sahip olacakları taşıtları 
itibarıyla yine bu Kanun hükümlerine tabi bulundukları belirtilmiş; 2005 yılı Genel Bütçe 
Kanununda da, taşıtlarla ilgili olarak bu yıl için uygulanması gereken hükümlere yer 
verilmiştir. 

1- 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinde "Genel bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun 
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe 
kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir." hükmü yer almış bulunmaktadır. 

Bu hükme dayanılarak, 2005 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli "T" işaretli cetvelde, 
Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet binek otomobiline yer verilmiş, bu 
amaçla Başbakanlık bütçesine 410.000 YTL. ödenek konulmuştur. 

Ayrıca, 2005 yılı Genel Bütçe Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendinin 1 numaralı 
alt bendinde "Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar ancak çok acil ve zorunlu 
hallere münhasır olmak kaydıyla ilgili kurumun talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu Kararı ile edinilebilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, bu 
konuda, Bakanlar Kurulu Kararı alınması mümkün bulunmaktadır. 
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2- 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca "emirlerine ve zatlarına" binek 
otomobili verilenler Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde, "makam hizmetle^ne" araç tahsis 
edilenler (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Kanunun 6 ncı maddesinde ise "kurumların (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve 
hizmetleri için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramayacakları" hüküm 
altına alınmıştır. 

237 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde, Başbakan için 2 adet binek aracı öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

3- Makam araçları da dahil olmak üzere, bütün kamu taşıt alımları ile bunların kullanım 
ve tasfiyeleri ilgili mevzuatları çerçevesinde yapılmakta olup, bu konuda hiçbir merci ya da 
makamın keyfi tasarrufu söz konusu değildir. 

4- 2005 yılı Genel Bütçe Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt 
bendinde, "5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel 
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, binek veya station-
wagon cinsi taşıt ihtiyaçlarını yabancı menşeli taşıt kullanılmamak kaydıyla, hizmet alımı 
suretiyle de karşılayabilirler. Bu durumda, söz konusu kurumların mülkiyetlerinde 
bulunduracakları ile hizmet alımı yoluyla temin edecekleri binek veya station-vvagon cinsi 
taşıtların toplamı, 31.12.2004 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulundurdukları ile hizmet 
alımı yoluyla kullandıkları binek veya station-vvagon cinsi taşıtların toplam sayısını hiçbir 
surette aşamaz. Ancak, hizmet genişlemesi veya zorunluluk arzeden hallerde, bu sayıyı aşan 
taşıtların hizmet alımı yoluyla temin edinilebilmesi için Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınır." hükmü yer almıştır. 

237 sayılı Taşıt Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kurumların taşıt 
ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları esastır. Bu şekilde temini mümkün olmayan, 
ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet alımı 
suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebilir" hükmüne; 10 
uncu maddesinin beşinci fıkrasında da, "Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin 
(Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve 
ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili 
yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa 
olsun yabancı menşeli binek ve station-vvagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı % 
50'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hükümlere göre, kamu kurum ve kuruluşları binek ve station-
vvagon cinsi taşıt ihtiyaçlarını, yabancı menşeli taşıt kullanılmamak kaydıyla hizmet alımı 
(kiralama) suretiyle karşılayabileceklerdir. 

Yine, 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde "Başbakan" ifadesi, (2) sayılı cetvelin 
birinci ve ikinci sıralarında da "Başbakanlık (Yabancı misafirler için)" ve "Başbakanlık 
Müsteşarlıkları" ifadeleri yer almış olduğundan, bu Kanun uyarınca, Başbakanlık 
hizmetlerinde kullanılmak üzere yabancı menşeli taşıt edinilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Cemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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482.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp, yapılmadığına, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bursa-Harmancık İlçesinde depremden hasar gören 
binalara ilişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7324, 7325) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartlan nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi. 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3 - Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

24.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Bursa ili Harmancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde hafif şiddetle bir deprem 
meydana gelmiştir. Bu deprem sonucunda, ilçede bazı binalarda çeşitli düzeylerde 
hasarlar oluşmuştur. İlçede yaptığım inceleme sonucunda hasar gören binalardan 
bazılarının resmi kuruluş binaları olduğunu gördüm. 

Özellikle hükümet konağı ve Devlet hastanesindeki hasarlar dikkat çekiciydi. 
Hasar gören binaların tespiti ve burada yaşamak veya çalışmak zorunda olan kişilerin 
durumlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar ve alınan önlemler, 
halkımızın bilgilenmesi açısından önem arz etmektedir. 

1. Bursa ili Harmancık ilçesinde meydana gelen depremin ardından, Bakanlığınızın 
ilçede yapmış olduğu inceleme sonucunda hasar gören bina sayısı ne kadardır? 

2. Bu binalardan oturulamayacak durumda olanların sayısı ne kadardır? 
3. Resmi kurum ve kuruluşlara ait olan binalardan hangileri hasar görmüştür? 
4. Hasar gören binalarla ilgili olarak alınan önlemler nelerdir? 
5. Hükümet binasında meydana gelen hasarlarla ilgili olarak alınan önlemler 

nelerdir? 
6. Harmancık Devlet Hastanesinin üst katındaki kolonlarda ve kirişlerde meydana 

gelen çatlak ve dökülmelerle ilgili olarak neler yapılmaktadır? 
7. Bu hasarların tamiri ya da tadili ile ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 
8. Harmancık Hükümet binası ve Devlet hastanesindeki hasarların onarımı ne 

zaman yapılacaktır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/#• 55 
Konu : Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN ve Q Q AĞUSTOS 2005 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in 
Yazılı Soru önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN ve Bursa Milletvekili 
Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduklan T.B.M.M. 7/7324 ve 7/7325 Esas sayılı 
yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
- Cevap yazısı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
T.B.M.M. 7/7324 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağla kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş 
aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle 
sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartlan nelerdir? Sözleşme yapılan 
bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

2- Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi halinde söz konusu 
taahhütler Bakanlığımz ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde 
ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3- Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar tarafından 
Bakanlığımz ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış veya 
yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullamlmış veya kullanılacaktu-? 
Söz konusu paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4- Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz konusu 
paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sözde Bakanlığımz ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşları olan Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşu tiler Bankası Genel Müdürlüğünde görev 
yapan personelin maaş vb. ödemelerinin dağıtımıyla ilgili Bankacılık hizmetleri için Türkiye iş 
Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri ile karşılıklı sözleşmeler imzalanmıştır. 

Sözleşme örnekleri ekte sunulmuş olup, sözleşmeler genelde Bankaların kullanmış 
oldukları tip sözleşmelerdir. 

Yöntem olarak; Bankalardan sunacakları hizmetler hakkındaki yazılı görüşlerini 
değerlendirmek üzere, makam onayı ile birimlerimiz bünyesinde teşkil olunan bir kurul 
marifetiyle, araştırma ve değerlendirmeler yapılmış olup, öncelikle kurum menfaatleri ile 
alınacak kaliteli, geniş kapsamlı hizmet, Türkiye çapındaki şube, ATM sayısının yeterli olması 
ve Devlet bankası olmaları dikkate alınmıştır. 

Bankalardan toplanan görüş ve teklifler sonucunda, bazı Bankaların öngördüğü 
promosyon sunumlarının kabul ve değerlendirilmesi sırasmda, resmi hizmetlere yönelik 
kurumsal eksiklikler göz önünde bulundurularak; bilgisayar, bilgisayar donanımı, hazır yazılım 
paket programlan, binek otomobili, fotokopi, faks, vb. büro makineleri, binaların iç mekan 
tamiratı, çeşitli bakım ve onarımlar ile yapımı başlatılan 15 000 Km. bölünmüş yol çalışmalarını 
hızlandırmak için ihtiyaç olduğu halde, bütçe imkanlan nedeniyle alınamayan, Greyder, Yol 
Çizgi Makinesi, Ambulans, Asfalt Plenti vb. makine ve ekipmanlann alımları ve diğer 
ekipmanlann temini için harcanmıştır. 
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Bağlı kuruluşumuz olan Karayolları Genel Müdürlüğüne; 
2002 yılı için 980.000.000.000.-TL (îş Bankası) 
2003 yılı için 1.200.000.000.000.-TL (îş Bankası) 
2004 yılı için 1.250.000.000.000.-TL (Vakıflar Bankası) 
2005 yılı için 2.500.000.000.000.-TL (Vakıflar Bankası) promosyon olarak tahsis 

edilmiştir. 
Bu miktarlar içinden iki defa kişi başına; 

24 510PersonePe * 25.000.000 TL. = 612.750.000.000 TL. 
21188 Personel'e de * 30.000.000 TL. =. 695.640.000.000 TL. 

olmak üzere, toplam 1.308.390.000.000 TL.- dağıtılmıştır. 
Harcamaların denetim ve kontrolleri de, Genel Müdürlük Makamları ile bu hususta teşkil 

olunan kurulca yapılmaktadır. 
Yukarıda belirtilen hususların dışında, gerek Bakanlığımız Merkez Teşkilatında gerekse 

bağlı ve ilgili kuruluşlarımız bünyesinde, Banka işlemlerine yönelik başka bir uygulama ve 
değerlendirme söz konusu değildir. 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/7325 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Bursa ili Harmancık ilçesinde meydana gelen depremin ardından, Bakanlığınızın ilçede 
yapmış olduğu inceleme sonucunda hasar gören bina sayısı ne kadardır? 

2- Bu binalardan oturulamayacak durumda olanların sayısı ne kadardır? 

3- Resmi kurum ve kuruluşlara ait olan binalardan hangileri hasar görmüştür? 

4- Hasar gören binalarla ilgili olarak alınan önlemler nelerdir? 

5- Hükümet binasında meydana gelen hasarlarla ilgili olarak alınan önlemler nelerdir? 

6- Harmancık Devlet Hastanesinin üst katındaki kolonlarda ve kirişlerde meydana gelen 
çatlak ve dökülmelerle ilgili olarak neler yapılmaktadır? 

7- Bu hasarlarının tamiri yada tadili ile ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

8- Harmancık Hükümet binası ve Devlet hastanesindeki hasarların onarımı ne zaman 
yapılacaktır? 

CEVAP: 

Bursa ili Harmancık İlçesi ve bağlı Köylerinde 21-22-23-24-27-28/06/2005 tarihlerinde 
meydana gelen deprem afeti nedeniyle Bursa Valiliği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) teknik 
elemanlarınca çeşitli tarihlerde mahallinde yapılan ön hasar tespit çalışmaları sonucunda, Bursa 
İli Harmancık İlçe Merkezi ve bağlı köylerinde yıkık-ağır derecede hasarlı konut olmadığı 
belirlenmiştir. 

Ayrıca, Bursa İli Harmancık İlçe Merkezi ve bağlı köylerinde meydana gelen deprem 
afetinin, 7269 Sayılı Kanunun 1051 Sayılı Kanun ile değişen 1. Maddesi uyarınca hazırlanan ve 
21/09/1968 gün ve 13007 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Afetlerin Genel Hayata 
Etkinliğine İlişkin Temel Kurallar Hakkındaki" Yönetmelik esaslarında belirtilen kriterlere 
uymadığından, anılan yerlere 7269 sayılı yasa gereğince yardım yapılması imkanı 
bulunmamaktadır. 
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Diğer taraftan; Devlet Hastanesi ve Hükümet Binasıyla ilgili sözü edilen hususlar 
hakkında, Bursa Valiliğince (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yapılan incelemelerde; Devlet 
Hastanesinde herhangi bir hasarın olmadığı, sadece Devlet Hastanesini 1. katındaki kiriş hasan 
nedeniyle bu bölümün kullanıma kapatıldığı ve onarımının da Hastanenin genel bakım ve 
onarımları kapsamında yapılması Sağlık Müdürlüğünce karara bağlandığı tespit edilmiştir. 

483.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN 'in, Diyanet İşleri Bakanlığının ASAM eski başkanına danış
manlık ücreti ödeyip ödemediğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mehmet AYDIN'in cevabı (7/7326) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.06.20C 

Emin ŞİRİN ' 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Diyanet işleri Başkanlığının, ASAM eski Başkanı Ümit özdağ başta olmak üzere, bir 
grup emekli bürokrata, aylık 15 bin'er dolar danışmanlık ücreti ödediği iddiası doğru 
mudur? Bu iddia doğru ise, Ümit özdağ Diyanet İşleri Başkanlığı'na hangi konuda 
danışmanlık hizmeti vermektedir? 

2- Ümit özdağ hakkında Diyanet İşleri Başkanlığından Diyanet Vakfına Stratejik 
Araştırma Merkezi kurmak amacıyla 800 milyar TL talepte bulunduğu ve bu paranın 
yansım aldığı iddiası doğru mudur? Bu paranın diğer kısmının ödenmesini Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. AH Bardakoğlu'nun önlediği iddialan doğru mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.O2.O.OO4/0A*9> A N K A R A 

KONU : OÖlOf /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7326 esas nolu 
yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

E K : 1 
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İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/7326 nolu yazılı soru 
önergesine verilen cevap: 

1- Diyanet işleri Başkanlığı'nm, ASAM eski Başkanı Ümit ÖZDAĞ 

başta olmak üzere, bir gaip emekli bürokrata aylık 15 bin dolar 

danışmalık ücreti ödediği iddiası doğru değildir. 

2- Ümit ÖZDAĞ hakkında Diyanet İşleri Başkaniığı'ndan Diyanet 

Vakfına Stratejik Araştırma Merkezi kurmak amacıyla 800 milyar TL 

talepte bulunduğu ve bu paranın yansını aldığı iddiası doğru 

değildir. 

484.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleş
me yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'm cevabı (7/7327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. . f J 

Mehmet ERASLAN . 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları 
nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağh kurum ve kuruluşlarda, 
hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme 
yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne 
şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması 
tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/O"/??? 
13 I o* /200S Konu : J 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'nın Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7327 esas nolu 
yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

t^U^Av^ 
EK : 1 : Prof.Dr.Mehmet AYDIN 

Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın 7/7327 esas nolu yazılı soru 
önergesine verilen cevap: 

13/12/1991 tarihli ve 21080 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğünün 02/12/1991 tarihli ve 486 (M) Seri No'lu genel 
tebliği ile kamu kurum ve kuruluşlannda çalışanlann ayiıklannın bankalar vasıtasıyla 
ödenmesi zorunluluğu getirilmesi sebebiyle, kamu bankası ve Diyanet İşleri 
Başkanlığına mesafe olarak yakın olması, personel maaşlannı ödemenin çoğu 
bankalarca getirişi olmayan bir iş olarak görüldüğü dönemde bu işlemi kabul etmesi 
ve aynı zamanda yeni hizmet binasında hazineye kira bedeli ödeyerek büro açmak 
suretiyle hizmet vermesi dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı 
personelinin aylıları 1992 yılından beri Türkiye Vakıflar Bankası Ankara/Meşrutiyet 
Şubesi Müdürlüğü aracılığı ile ödenmekte olup; adı geçen banka ile 18/05/2001 
tarihinden itibaren 5 yıl süreli protokol imzalanmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı personelinin aylıklannı 18/052001 tarihli 
protokol gereği ödemekte olan Türkiye Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi 
Müdürlüğünden mal, hizmet ve para alınmamıştır. Protokol gereği Diyanet İşleri 
Başkanlığı hizmet binasında büro açmak suretiyle hizmet vermektedir. 

485.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'in, Samsun 'da bir cami imamı hakkındaki bir iddiaya 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'in cevabı (7/7328) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23.06.2005 
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1. Samsun'da bulunan Kadıköy Camii'nde Kuran Kursu'na öğrenci çekebilmek için 
promosyon kampanyası başlatıldığı doğrumudur? 

2. Devlet memuru olan Camii tmamı Zülkarneyn Geren'in duvarlara afiş, cadde ve 
sokaklara dev pankartlar astırarak böyle bir kampanyaya gitmesi için gerekli 
mercihlerden izin almışmıdır? 

3. Bu çeşit promosyon kampanyalarının yaygınlaşması devletin laik yapısıyla nasıl bir 
bağlantı içersindedir? 

4. Devlet memuru olan Camii îmamı Zülkarneyn Geren' hakkında soruşturma 
başlatılacakmıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/0/*?^ 

Konu : ££JO'} /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'nm Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7328 esas nolu 
yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
E K : l Devlet Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın 7/7328 esas nolu yazılı soru 
önergesine verilen cevap: 

1. Samsun, Kadıköy Camii'nde Yaz Kur'an Kursuna öğrencilerin katılmalarını teşvik 

amacıyla başarılı öğrencilere ödül verileceğine dair duyurunun mahallinde yapıldığı 

doğrudur. 

2. Kursla ilgili ilanların, Kadıköy Cami Demeği tarafından asıldığı tespit edilmiştir. 

3. Eğitimi teşvik ve başarının ödüllendirilmesi, modem eğitim yöntemlerinde 

kullanılan bir metottur. Bu itibarla, bu hususun devletin laik yapısı ile bir ilgisi 

bulunmamaktadır. 

4. Konu hakkında gerekli inceleme Samsun Müftülüğünce yapılmıştır. 
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486. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın maaş ödemeleriyle ilgili olarak bankalarla sözleşme 
yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7329) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN , 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme ^imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B050İMİ0000073/ 105-1/ &8 U 2fa/07/2005 
Konu : 

T & Î J ^ e " 'Şk^lbfc. fcX\u£T U6^ÛtTx ^?TiCfVv^c.v5ifcjf> 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02//12681 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/7329) ait cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Bakanlığımız merkez teşkilatında çalışan personelin maaşları 2003 yılında 
yapılan 3 yıllık bir sözleşme ile Vakıfbank tarafından verilmeye başlanmıştır. Sözleşme 
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yapılan banka, personele sağlanacak kolaylıklar ve avantajlar ile kuruma katkısı esas 
alınmak suretiyle belirlenmiştir. Sözleşmede bankanın bireysel ürün hizmetlerinden 
personelin ne şekilde yararlanacağı, para transferi gibi hizmetlerde sağlanacak 
avantajlar ile kurum ve banka arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler içermektedir. 
Banka tarafından herhangi bir mal ve hizmet sunumu taahhüdü öngörülmemiştir. 

Sözleşme yapılan banka tarafından kurumun genel bazı ihtiyaçları ve personelin 
daha verimli çalışmasını sağlayacak demirbaş gibi bazı malzemeler ile hizmet 
sunumunu hızlandıracak ofis araçlarının satın alınması için katkıda bulunulmuştur. 

Arz ederim. 

Abdülkadir AKSU 
Bakan 

487.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR 'in, Manisa-Salihli Kaymakamının bir uygulamasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7330) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

:Nuri ÇİLİNGİR 
Manisa Milletvekili 

Manisa İli Salihli İlçe Kaymakamı,5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32, 
maddesinin (Ç) bendine dayanarak yayımladığı bir tebliğ ile Salihli İlçemizin 
muhtelif yerlerinde alkollü içeceklerin içilmesini yasaklamıştır. 

01.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan tebliğ ile insanlarımızın 
bireysel özgürlükleri sınırlandırılarak kişilik haklarına tecavüz edilmiştir. Söz 
konusu madde İlçe Kaymakamlarına böyle bir yetki tanımamaktadır. 

Sorular: 

1- Adı geçen Kaymakamın uygulamasını Anayasanın Laiklik ilkesine aykın 
buluyor musunuz? 

2- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32. maddesinin (Ç) bendi Manisa İli 
Salihli İlçe Kaymakamına böyle bir yetki vermekte midir? 

3- Söz konusu tebliğ kimlerin istekleri doğrultusunda yayımlanmıştır? 
Kaymakam bu tebliğ ile ne yapmak istemektedir? 

4- İlçe Kaymakamının yapmış olduğu uygulama sizce doğru mudur? Yetki 
sınırlarını aşarak hissi duygularla hareket eden kaymakamlar hakkında 
Bakanlığınızca hangi işlemler yapılmaktadır? 

5- Bahse konu Manisa İli Salihli İlçe Kaymakamı hakkında bir işlem 
yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.u0.01-Ş/Yify3 d-//0g/2005 

Konu : Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Kan.Kar.Dai.Bsk. 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
Salihli Kaymakamı İsmail Hakkı DEVELİ hakkındaki soru önergesine (7/7330) ait bilgiler aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Önergedeki konularla ilgili yaptırılan inceleme sonucu; 
Önergede sözü edilen kaymakamlık tebliği ile, Salihli İlçesinin muhtelif yerlerinde alkollü 

içeceklerin içilmesi yasağının kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasının amaçlandığı, 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesinin Kaymakamlara bu tür kararlar alma 

yetkisini verdiği, 
Söz konusu kararın hiç kimsenin telkin ve yönlendirmesiyle alınmadığı, söz konusu yasaklama 

kararında; yakın geçmişte meydana gelen kamuya açık alanlarda alkollü içki kullanmak, alınan 
alkolün etkisiyle Türk Bayrağına zarar vermek, Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret, alkol alınan 
açık alanlardaki vatandaşlara yönelik darp, bıçakla yaralama, tehditle para isteme, görevli memura 
mukavemet, icra-i rezalet çıkarma, kendine zarar verme ve çevreyi rahatsız etme gibi suçlann 
bulunduğu 22 olayın etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Bu nedenle Kaymakam hakkında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 
Arz ederim. 

iülkadirAKSU 
Bakan 

488.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-Harmancık İlçesine kaymakam atanmasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7331) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN* 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 
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Bursa ili Harmancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde hafif şiddette bir deprem 
meydana gelmiştir. Bu deprem sonucunda, ilçede bazı binalarda çeşitli düzeylerde 
hasarlar oluşmuştur. İlçede yaptığım inceleme sonucunda, deprem gibi dogal 
afetlerin ardından ilçede idari işleyişle ilgili aksaklıkların daha fazla dikkat çektiği 
görülmektedir. 

Harmancık ilçesinin kadrolu Kaymakamı bulunmamaktadır. Diğer ilçe 
kaymakamları vekaleten bu görevi yerine getirmektedir. Özellikle ilçede yaşanan 
deprem olayı sonucunda mülki idare amirinin bulunmamasının eksikliği daha agk bir 
şekilde hissedilmiştir. 

1. Bursa ili Harmancık ilçesine kadrolu kaymakam ataması ne zaman yapılacaktır? 
2. Özellikle, yaşanan deprem sonucunda, ilçede sürekli bîr kaymakamın 

bulunması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-A/2293 ^ /07/2005 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili sayın Kemal DEMİREL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesine (7/7331) ait cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Türkiye genelinde toplam 850 ilçenin 84'ünde kaymakam bulunmamaktadır. Harmancık 
ilçesi 5.sımf ilçelerimizden olup, boş bulunan ilçelerimizden 71 ilçe 5.sınıftır. 

Mülki İdare Amirleri arasında yapılacak olan atamalarda adı geçen ilçeye kaymakam 
atanması değerlendirilecektir. 

Bununla birlikte ilçe, hizmet yürütümü ve sorunlarının çözümü bakımından boş 
bırakılmamış, vekaleten başka Mülki İdare Amirlerince görev yürütülmüştür. ^ 

Arz ederim. ^ds' 

Abflülkadir AKSU 
/ Bakan 
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489.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle ilgili olarak bankalarla sözleş
me yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7332) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kururh"*ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK610AR-GE-090-1\5Ö*ıi c& IO%l 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04/07/2005 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02/12681 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın 7/7332-12647 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ' 
1-Cevap Bakan 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 7/7332-12647 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1 : Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin 
maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme 
yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

CEVAP 1 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 sıra nolu genel tebliği 
uyarınca; Bakanlığım merkez birimlerinde görev yapan personelin aylık ödemelerinin tek bir 
banka şubesi aracılığı ile yürütülmesi ve ilgili banka şubesinin tespiti için komisyon kurulmuş, 
Bakanlığım ile çalışmak isteyen banka şubeleri ile yapılacak protokole ilişkin asgari 
şartnamelerimizi gösterir davet mektubu gönderilmiş olup, asgari şartnamede belirlenen; 

1) İnönü Bulvarı No:5 Emek/ANKARA adresinde en az iki personelden oluşan banka 
hizmet biriminin oluşturulması, 

2) Dört adet ATM makinesinin kurulması, 
3) Personele banka şubesince verilecek kredilerde %0,05 puan faiz indiriminde 

bulunulması, 
4) Personelin net maaşının %50 si oranında artı para limiti tahsisi yapılması ve %0,25 

puan faiz indiriminde bulunması, 
5) Tüm personele maaşının 5 katı tutarında kefilsiz ihtiyaç kredisi kullandırılması, 

Şartları da dikkate alınarak banka şubelerinden gelen teklifler komisyonca değerlendirilip 
en iyi hizmeti vermeyi taahhüt eden banka şubesi belirlenmiştir. 

Kasım 2002 tarihinden sonra; 15/07/2003 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıllığına ve 
15/07/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yine iki yıllığına Akbank Çankaya Şubesi ile 
sözleşme yapılmıştır. İlgili banka şubesince dört adet ATM cihazı kurulmuş, personele gerekli 
faiz indirimi uygulanmakta, kefilsiz 5 maaş ihtiyaç kredisi verilmekte, ek binamızda iki 
personelden oluşan banka hizmet birimi bulunmaktadır. 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 

Merkez Müdürlüğümüzde çalışan personelin maaş ve sair istihkak ödemeleri ile vergi ve 
SSK tahsilatlan, Bakanlığıma bağlı müze ve örenyerlerinin gelirlerinin tahsilatı ile müze, 
örenyerleri ve satış mağazalarına POS bağlanması gibi bankacılık hizmetlerinin yerine 
getirilmesi hususlarında Pamukbank T.A.Ş. Bahçelievler Şubesi ile 12/11/2001 tarihinde 3 yıllık 
protokol imzalanmıştır. 

31/01/2005 tarihinden itibaren ise T.C. Ziraat Bankası Heykel Şubesi ile personel maaş 
ve sair istihkak ödemeleri, vergi ve SSK tahsilatlan, Bakanlığıma bağlı müze ve örenyerlerinin 
gelirlerinin tahsilatı ile müze, örenyerleri ve satış mağazalanna POS bağlanması gibi bankacılık 
hizmetlerinin yerine getirilmesi hususlarında protokol imzalanmıştır. Bakanlığıma bağlı müze ve 
örenyerlerinin dağınık ve şehir merkezlerine uzak olması nedeniyle şube sayısınm^SSSulü^v 
yaygınlığı göz önüne alınarak Ziraat Bankası belirlenmiştir. *' '*"•• 

JHi 
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Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

29/06/2000 tarihinde T.İş Bankası Güvenevler şubesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü ile (sadece Ankara Merkez teşkilatında çalışan personel maaşlarıyla ilgili) yapılan 
maaş protokolünün süresi S yıllık bir süreyi kapsadığından Kasım 2002 tarihinden itibaren 
Haziran 2005 süre içerisinde başkaca bir sözleşme imzalanmamıştır. 

26/05/2005 tarihinde personelimizin maaşlarının ödenmesi hususunda yapılacak olan 
protokole esas olmak üzere Türkiye İş Bankası A.Ş., Garanti Bankası, Finansbank, Vakıfbank ve 
Akbank dan teklif alınmış ve en uygun teklifi Türkiye İş Bankası A.Ş. Güvenevler Şubesi 
verdiğinden bu şube ile Genel Müdürlük arasında protokol yapılmıştır. 

Bakanlığıma bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

Merkez birimleri ile taşra tiyatrolarında çalışan personelimizin maaş işlemleri, 1998 
yılında T. İş Bankası A.Ş. Ankara Siteler Şubesi ile yapılan sözleşme ile 31/12/2004 tarihine 
kadar sürdürülmüş, bu tarihte yeniden yapılan protokol ile hizmetlerin sürdürülmesine devam 
edilmektedir. 

SORU 2 : Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi halinde 
söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, hangi 
amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

CEVAP 2 : Bakanlığım merkez birimlerinde görev yapan personelin aylık ödemeleri 
için, 15/07/2003 tarihinde imzalanan sözleşmeye karşılık ilgili banka şubesince mal ve hizmet 
sunumu taahhüdünde bulunulmamıştır. 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 

Pamukbank TAŞ. Bahçelievler Şubesi ile imzalanan 12/11/2001 tarihli protokol 
kapsamında Banka tarafından, şubelerinin bulunmadığı yerlerde müze ve örenyerlerinin 
gelirlerinin toplamlmasmda kullamlmak üzere 1 adet Nissan jeep ve 3 adet Wolsvagen minübüs 
Merkez Müdürlüğümüze bağış olarak verilmiştir. Söz konusu araçlar demirbaş kayıtlanmıza 
alınarak çeşitli hizmetlerde kullanılmaktadır. T.C. Ziraat Bankası Heykel Şubesi ile imzalanan 
31/01/2005 tarihli protokol kapsamında ise Bankaca mal veya hizmet sunumu taahhüdünde 
bulunulmamıştır. 

Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

29/06/2000 tarihinde Banka ile yapılan sözleşmede mal ve hizmet sunumu taahhüdü 
yapılmamıştır. 

Bakanlığıma bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

Türkiye İş Bankası Siteler Şubesince tamamen tiyatroya, tanıtım amacroa^ye internet 
aracılığıyla bilet satışına yönelik hizmetler taahhüt edilmiştir. 
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SORU 3 : Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili H&ankalarl 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış 
veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

CEVAP 3: Bakanlığım merkez birimlerinde görev yapan personelin aylık ödemeleri için, 
15/07/2003 tarihinde imzalanan sözleşmeye karşılık ilgili banka şubesince vermesi taahhüt 
edilen 75.000.000.000.-TL nin 67.000.000.000.- TL'si Bakanlığım personel servisini yapan 
şirkete, 8.000.000.000.- TL'si ise Bakanlığım Bilgisayar donanımı ve demirbaş alımında 
kullanılmıştır. 

Bakanlığım merkez birimlerinde görev yapan personelin aylık ödemeleri için 15/07/2005 
tarihinden geçerli olmak üzere iki yıllığına imzalanan sözleşmeye karşılık ilgili banka şubesi 
500.000.- YTL Bakanlığıma vermeyi taahhüt etmiştir. 

Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

29.06.2000 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Güvenevler Şubesi ile Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü arasında yapılan maaş protokolü sözleşmesinde Kasım 2002 ayından 
itibaren 17.12.2002 tarihinde 5.000.000.000.-TL. 23.09.2003 tarihinde 26.700.000.000.-TL. 
Opera ve Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfına aktarılmış olup, bu nakdi yardım vakıfça 
Opera'nın ürettiği sanatsal etkinliklerde değerlendirilmiştir. 

21/09/2004 tarihinde 30.520.000.000.TL Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü muhasebe saymanlığının T.C. Merkez Bankası nezdindeki hesabına bankaca 
yatırılmış ve bu miktar bütçe gelirleri hesabına alınmış ve kurum giderlerinde kullanılmıştır. 

26/05/2005 tarihli protokole göre Banka kurumumuza Temmuz 2005 ayında 60.000 
YTL, Temmuz 2006 ayında 120.000 YTL ve Temmuz 2007 ayında 120.000 YTL olmak üzere 
toplam 300.000 YTL vermeyi taahhüd etmiştir. 

Bakanlığıma bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

Türkiye İş Bankası ile yapılan protokol uyarınca yıl sonunda vadesiz mevduata 
mevzuatına uygun olarak uygulanacak faiz, yıl sonunda hesaplarımıza gelir olarak alınıp, takip 
eden yıl bütçesinde gelir olarak bütçeleştirilip Yasamızın 12. Maddesine göre kaynak 
oluşturmaktadır. 

SORU 4 : Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı 
kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4 : Bakanlığım merkez birimleri personeli maaş ödemeleri karşılığında ilgili 
banka şubesince verilen 500.000.-YTL aynı bankadan maaş alan yaklaşık 2300 personele eşit 
şekilde dağıtılarak, banka hesaplarına 16/07/2005 tarihinde yatırılmıştır. 

Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

26.05.2005 tarihinde Banka ile yapılan sözleşmede alınacak paralarınıfîflîlf&öpera.ve 
Balesi Genel Müdürlüğü (Ankara Merkez Teşkilatındaki personeli kapsayaflfgalirçaVper^^l 
yararına değerlendirilecektir. / •* ^ > \ < « . ivı 
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490.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Batman Hasankeyf kazılarına ve kültürel var
lıkların korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7333) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23.06.2005 

1. 01.06.2005 tarihinde başlaması planlanan Batman Hasankeyf kazılarının vaktinde 
başlamamasının nedenleri nelerdir? 

2. GAP ve DSİ'nin Hasankeyf için ayırdığı 1,5 Milyon YTL ödeneğinin geciktiği 
doğrumudur? Doğru ise gecikme nedenleri nelerdir? 

3. Hasankeyf kazılarının hızlandırılması için bir çalışma varmıdır? 

4. Ülkemizdeki enerji sorununu çözmek için yapılan baraj çalışmalarında kültür 
varlıklarımızı ve tarihi eserlerimizi korumamız adına gerekli tedbirler alınmışmıdır, 
alınmış ise nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK610AR-GE-090 / £ 6 2 2 > l<jl g I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04/07/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/12681 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın 7/7333-12675 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
1-Cevap 
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ADANA MİLLETVEKtLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 
7/7333-12675 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 01/06/2005 tarihinde başlaması planlanan Batman Hasankeyf kazılarının 
vaktinde başlamamasının nedenleri nelerdir? 

CEVAP 1 : Batman İli, Hasankeyf Örenyerinde 2005 yılı kazı çalışmalarının 
01/06/2005 tarihinde başlatılması Kazı Başkanı Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM tarafından 
planlanmıştır. 26/05/2005 tarihli yazımızla Bakanlığımca gerekli izin verilmiş olup kazı 
çalışmaları 15/06/2005 tarihinde başlatılmıştır. Kazıların yaklaşık 15 gün geç başlatılması, 
izinle bağlantılı olmayıp ilgili kamu kuruluşlarının idari ve mali konularla ilgili işlemlerinin 
uzun sürmesinden kaynaklanmıştır. 

SORU 2: GAP ve DSt'nin Hasankeyf için ayırdığı 1,5 Milyon YTL ödeneğinin 
geciktiği doğru mudur? Doğru ise gecikme nedenleri nelerdir? 

CEVAP 2 : 2005 yılı Hasankeyf Kazılan için GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca 1.004.266. YTL ve DSİ Genel Müdürlüğünce 378.100 YTL ödenek ayrılmıştır. 
378.100 YTL.nin aktarımının gerçekleştirilmesi için DSİ Genel Müdürlüğüne 03/05/2005 
tarihli yazımızla ödenek cetveli gönderilmiştir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 
ayrılan ödeneğin aktarımı için ise ilgili kuruluşa 18/05/2005 tarihinde bir yazı gönderilmiştir. 
Ancak Kazı Başkanlığınca hazırlanan 2005 yılı kazı programı ve bütçesinde GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığınca bazı eksik hususlar tespit edildiğinden 1.004.266 YTL.nin 
aktarımında gecikme olmuştur. 

SORU 3: Hasankeyf kazılarının hızlandırılması için bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 3:Hasankeyf örenyerinin tarih ve arkeoloji bilimlerindeki önemi nedeniyle 
1986 yılında Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kazı çalışmalarının 
hızlandırılması ve Hasankeyf in bu öneminin bütün bilim dünyasıyla paylaşımının sağlanması 
hedeflendiğinden 2004 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sanat Tarihi 
Profesörü Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığındaki geniş katılımlı ve çok disiplinli bir 
heyetle ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kazı çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 
Söz konusu bilimsel kazı heyetince her yılın Haziran ve Ekim ayları arasında olmak üzere 
yaklaşık olarak 5 ay çalışılması planlanmıştır. Bu yönüyle Hasankeyf Kazılan en uzun süre 
çalışılan kazılarımızdan biri olup Bakanlığımca da bu kazıya özel bir itina gösterilmektedir. 

SORU 4: Ülkemizdeki enerji sorununu çözmek için yapılan baraj çalışmalannda 
kültür varlıklanmızı ve tarihi eserlerimizi korumamız adına gerekli tedbirler alınmış mıdır, 
alınmış ise nelerdir? 

CEVAP 4 : 2005 yılı için llısu Barajı etkileşim alanı içerisinde 8'i Türk ve 4'ü 
yabancı bilim adamlannca yürütülen toplam 12 kazı, bunların dışında l'i yabancı 3'ü Türk 
bilim adamlannca yürütülen 4 yüzey araştırması bulunmaktadır. Kazılardan Hasankeyf 
Bakanlar Kurulu Kararlı bir kazı olup diğer 11 kazı Diyarbakır ve Mardin Müze Müdürlükleri 
başkanlığında yürütülmektedir. Bölgedeki bütün kazı ve araştırmalar baraj yajaun-^ahşması 
dikkate alınarak uzun vadede planlanmıştır. Kazıların ödenekleri Bakadıfim.'I^Sİ Gtfenel 
Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca karşılanmaktacft. * y .̂  \ 
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491.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde gerçek
leşen bir soruşturma olayına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/7334) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÂŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKJTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 2İ4-CL .2.005 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılan bir soruşturma işlemi 
sırasında, Denetim tarihinde ilk olmak üzere; soruşturma yapan müfettişin, 
soruşturmanın selameti açısından Teftiş Kurulu Başkanını görevde 
uzaklaştırmasına rağmen, Teftiş Kurulu Başkanı hangi Kanuna dayanarak 
görevine devam etmektedir? 

2. İlgili müfettiş hangi nedenlerle Teftiş Kurulu Başkanını görevden 
uzaklaştırmıştır ? 

3. Soruşturmanın konusu nedir? Soruşturma konusu ile bağlantılı olarak 
tarafınızdan, Cumhuriyet Savcısına soruşturma izni verilmemesinin nedeni 
nedir? 

4. Soruşturma konusu işlem ile Bakanlığınızın bir ilgisi var mıdır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.PER.0.29/2-22-990 fj ^08.2005*037365 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-12681 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMÎR'in, tarafımca cevaplandırılmasını 
istediği, 7/7334 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur: 
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1 ve 2) Genel Müdürlüğün 31/12/2004 tarihli Oluru uyarınca. Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğünün muhasebe biriminin 2002-2004 yıllan işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak, 
Başmüfettiş Ahmet ÖZTÜRK'ün de aralarında bulunduğu üç müfettiş görevlendirilmiştir. 

Adı geçen müfettiş bu denetimler sırasında münferiden, 3628 sayılı Kanun kapsamına 
giren suçlar işlendiğini tespit ettiği iddiası ile re'sen soruşturmaya başladığını bildirmiştir. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca; bu iddiaların ciddi 
suçlamalar içerdiği, önemli sonuçlar doğuracağı, bu nedenle incelemenin ekip halinde yapılarak, 
somut delillere dayandın İması gerektiği talimatı verilmiştir. 

Talimatlan dikkate almayan müfettiş, 3628 sayılı Kanuna göre kendisinin tek başına 
soruşturma yapmaya yetkili olduğunda ısrarla soruşturmayı incelemeye dönüştürdüğü ve 
soruşturmayı engellediği gerekçesiyle Teftiş Kurulu Başkanını görevden uzaklaştırdığını ve 
yerine başka bir müfettişi görevlendirdiğini bildirmiştir. 

Sicil ve disiplin amiri olup, görev tevdi eden makamı temsil eden Teftiş Kurulu Başkanına 
karşı, kanun, yönetmelik ve teamüllere aykırı olarak ve denetim tarihinde ilk kez olmak üzere; 
adı geçen müfettişin Teftiş Kurulu Başkanım görevden uzaklaştırmasına yönelik kabul edilmesi 
ve uygulanması mümkün olmayan yazıları dikkate alınmamıştır. 

İlgilinin, tüm bu ikazlara karşın, "Makam ve Unvan Gaspı" suçu işlendiği iddiasıyla, 
Teftiş Kurulu Başkanı hakkında adli makamlara suçüstü ihbannda bulunduğu; bu ihbar dilekçesi 
hakkında da C. Başsavcılığınca 03/06/2005 tarih ve 33359 sayılı "İşleme Konulmama Karan". 
verildiği öğrenilmiştir. Dolayısıyla, Teftiş Kurulu Başkanının bir müfettiş tarafından görevden 
uzaklaştırılması işleminin kanunsuzluğu C. Başsavcılığının kararıyla ortaya kpnmustur 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

3) Soruşturmanın konusu, 31/12/2004 tarihli Olur uyarınca, Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğü muhasebe biriminin 2002-2004 yılları işlemlerinin denetimi sırasında adı geçen 
müfettişin, münferit tespitleriyle 3628 sayılı Kanun kapsamına girdiğini iddia ettiği hususlardır. 

İddialarla ilgili olarak, gerek Bakanlığımızın ve gerekse anılan Genel Müdürlüğün 
Cumhuriyet Başsavcılığına "Soruşturma izni verilmemesi" ne yönelik herhangi bir kararı 
bulunmamaktadır. 

Buna rağmen iddia edilen konuların önem ve ciddiyeti dikkate alınarak, Milli Piyango 
İdaresi Genel Müdürlüğünce beş başmüfettiş görevlendirilmiş olup, incelemeler halen devam 
etmektedir. 

4) Soruşturma konusu işlemler, cevap (l)'de de belirtildiği üzere Milli Piyango İdaresinin 
muhasebe biriminin işlemlerinin denetimi ile ilgili olup, Bakanlığımızın bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

final UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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492.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLlGİL'in, özelleştirme kapsamındaki şirketlerin 
denetimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7335) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^ J U l 
Bihlun TAMAYLÎGİL 

CHP İstanbul Milletvekili 

1) özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamında bulunan şirketlerin 1/1/2003 tarihinden, 
bugüne kadar, fınansal işlemlerini gerçekleştirdiği, işlem hacmi sırası ile, fınansal kurumlar 
hangileridir? 

2) özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamında bulunan şirketlerin bağımsız denetim 
işlemlerini gerçekleştiren denetim şirketleri hangileridir? 

-2 fobs 2005 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 0 0 0 9 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLİGÎL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/7335 esas saydı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamında bulunan şirketlerin 01/0J/2003 
tarihinden bugüne kadar, /inansal işlemlerini gerçekleştirdiği, işlem hacmi sırası ile, /inansal 
kurumlar hangileridir? 

CEVAP 1- Özelleştirme kapsamında bulunan şirketlerin 01.01.2003 tarihinden bugüne kadar 
fınansal işlemlerini gerçekleştirdiği kurumlar; 

Et ve Balık Ürünleri AŞ.'nin tahsilat ve ödemeleri 08.01.2003 tarih ve 24987 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2003/1 sayılı "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" ve daha sonra revize edilen ve 
halen yürürlükte olan 06.10.2004 tarih ve 25605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/1 sayılı 
"Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, tahsilat ve 
ödemelerin %90'ı halen bu şekilde yapılmaktadır. Finans durumunun yetersiz olması halinde ise 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından "sermayeye mahsuben aktarılan kaynaktan" karşılanmaktadır. 
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Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü fınans 
işlemleri, 15.08.1995 tarihli protokol ve Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası 
ile gerçekleştirilmektedir. 

İstinai olarak, Hazine Müsteşarlığından alınan izin çerçevesinde, 
2003 yılında 150 trilyon lirası Türkiye Vakıflar Bankası A.O.'dan, 

100 Trilyon Lirası Türkiye Halk Bankasından olmak üzere 
Toplam 250 trilyon kredi kullanılmıştır. 

2004 yılında 200 trilyon lirası Türkiye Vakıflar Bankası A.O.'dan 
150 trilyon lirası T.C. Ziraat Bankasından olmak üzere 

Toplam 350 trilyon lira kredi sağlanmıştır. 

İşlem Hacimleri 2003 Yılı 2004 Yılı (Trilyon Tl.) 
T.C. Ziraat Bankası 
Vakıfbank 
Halk Bankası 
Belirtilen işlem hacimleri, bankalarda mevcut hesaplara intikal eden ve bu hesaplardan yapılan 

ödeme toplamlarından oluşmuştur. 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 01.01.2003 ile 20.07.2005 tarihleri arasında bankalarca 
gerçekleştirilen akreditifli ve peşin ithalat işlemleri işlem hacimlerine göre aşağıda sunulmuştur. 

2003 Yılı 
10.706 

150 
100 

2004 Yılı 
8.922 

350 
100 

Banka Adı 
Vakıflar Bankası 
Akbank 
iş Bankası 
Dışbank 
Halk Bankası 
Ziraat Bankası 
Garanti Bankası 
HSBCBank 
Finansbank 
ABN AMRO Bank 
Koçbank 

İşlem Tutarı (S) 
4,046,426,694.68 
2,347,634,160.02 
1,675,446,579.94 
1,219,186,735.94 
1,061,672,655.45 
1,009,710,487.83 
963,390,120.34 
236,821,943.30 
208,525,528.94 
80,853,755.94 
55,137,972.53 

Toplam Oranı 
%31,36 
%18,19 
%I2,98 

%9,45 
%8,23 
%7,82 
%7,47 
%1.84 
%1.62 
%0,63 
%0,43 

İthalat dışındaki tüm fmansal işlemler Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği gereğince kamu 
bankalan aracılığıyla yapılacağından, döviz tevdiat hesaplan Vakıflar Bankası ve Halk Bankası, 
TL/YTL işlemleri ise Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası nezdinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin 01.01.2003 tarihinden bugüne kadar finansal 
işlemlerini gerçekleştirdiği bankalar, 

T.C. Ziraat Bankası, 
Vakıflar Bankası ve 
Halk Bankasıdır. 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin finansal işlemleri 
T.C. Ziraat Bankası, 
Emlak Bankası ve 
Vakıflar Bankası ile gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2003-2004 yılları ve 2005 yılı ilk altı aylık dönemde enerji 
faturalarının tahakkukundan doğan tahsilat oranlan aşağıda sunulmuştur. 

Bankalar 
Şekerbank 
Ziraat Bankası 
Garanti Bankası 
Halk Bankası 
Vakıfbank 
îş Bankası 
Akbank 
OY AK Bank 
Deniz Bank 
Finans Bank 
Pamukbank 
Yapı Kredi Bankası 
Dışbank 
Koçbank 
Anadolu Bankası 
1'. Ekonomi Bankası 
HSBC 
Tekstil Bank 
Alternatif Bank 
Turkish Bank 
Asya Finans 

2003 f%> 
13,53 
11,53 
10,13 
9,42 

10,92 
8,14 
7,4 
4,4 
4,36 
4,27 
2,96 
2,34 
2,28 
1,99 
1,69 
1,56 
1,48 
1,07 
0,35 
0,18 
... 

2004 ( %) 
9,13 

14,32 
10,36 
16,03 
12,54 
7,61 
7,20 
2,78 
4,10 
3,62 
1,89 
2,36 
1,45 
1,79 
1,34 
1,47 
0,93 
0,58 
0,30 
0,21 
... 

2005( %) 
4,88 

18,28 
11,09 
21,08 
16,71 
7,19 
5,21 
2,16 
2,62 
2,87 
— 

2,5 
1,66 
1,19 
0,25 
0,92 
0,38 
0,45 
0,45 
0,04 
0,07 

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 01.01.2003 
tarihinden bugüne kadar, finansal işlemlerini gerçekleştirdiği finansal kurumlar, 

Ziraat Bankası 
Halk Bankası, 
Vakıflar Bankası ve 
Yapı Kredi Bankası (personel maaş ödemeleri)'dır. 

Başak Sigorta A.Ş.'nin 01.01.2003 tarihinden itibaren finansal işlemlerini gerçekleştirdiği 
finans kurumlan, 

Ziraat Bankası A.Ş. 
Ak Yatınm 
Ziraat Yatınm 
Yapı Kredi Yatınm 
Yapı Kredi Bankası 
Koçbank 

Eti Alüminyum A.Ş.'nin finans işlemlerini gerçekleştiren finans kurumlan, 
(YTL) 

Banka İsimleri 2003 Yılı 2004 Yılı 2005 Yılı 
T.C. Ziraat Bankası (Seydişehir) 66.799.278 290.082.715 262.710.342 
Vakıflar Bankası (Seydişehir) 148.179.660 222.665.884 175.110.283 
Halk Bankası (Seydişehir) 178.112.300 187.846.397 202.807.657 
Ziraat Bankası (Konya Merkez Şb.) 780.442 159.317 
Halk Bank. (Antalya Şarampol Şb.) 3.572.220 1.725.243 1.202.237 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin 2003 yılından bugüne kadar herhangi bir finans 
işlemi bulunmamaktadır. 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün finansman ihtiyacı imkanlan ölçüsünde kendi 
özkaynaklarından ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. 
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Türk Hava Yolları A.O. Ocak 2003 ile Temmuz 2005 tarihleri arasında fınansal işlemlerini 
yürüttüğü bankalar aşağıda sunulmuştur. 

Vakıfbank, 
Halk Bankası, 
Ziraat Bankası, 
Garanti Bankası, 
T. Ekonomi Bankası, 
Koçbank, 
OYAK Bank, 
Cıtıbank, 
Yapı ve Kredi Bankası, 
Akbank, 
HSBC, 
Dışbank, 
Şekerbank,, 
İş Bankası, 
Alternatifbank, 
Tekstilbank, 
Anadolubank, 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin fınansal işlemlerini gerçekleştirdiği bankalar 
aşağıda sunulmuştur. 

2003 yılı Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası 
2004 yılı Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası 
2005 yılı Vakıflar Bankası'dır. 

Petrokimya Holding A.Ş.'nin bankalar bazında ithalat ve ihracat tutarlarını Dolar bazında 
gösterir tablo ekte sunulmuştur (EK-1). 

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin fınansal işlemlerini gerçekleştirdiği fınans kurumları da 
"işlem hacmi sırasına göre" 2003-2005 yıllarını gösterir yıllık detay ve icmal listesi ekte sunulmuştur 
(EK-2). 

SORU 2- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamında bulunan şirketlerin bağımsız denetim 
işlemlerini gerçekleştiren denetim şirketleri hangileridir? 

CEVAP 2- 1995-2005 döneminde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan 
bağımsız mali denetim işlerini gerçekleştiren denetim şirketlerini gösterir tablo ekte sunulmuştu/ (EK-
3). ^ s f 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim r^C^T 

Kririfi UNAKITAN 
^/Maliye Bakanı 

EKLER : 
EK-1 2003-2005 dönemi PETKÎM'in ithalat ve ihracat tutarlarım gösterir liste 
EK-2 TÜGSAŞ'ın finansman işlemlerini gösterir liste 
EK-3 Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1995-2005 dönemi proje bazında hizmet veren 

bağımsız denetim şirketleri tablosu > 
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BANKA BAZINDA İTHAUT TUTARLARI (USD) 

* 20.07.2005 tarihi İtibariyle 

BANKALAR 

AKBANK 

YAPI KREDİ 

İŞ BANKASI 

DIŞBANK 

DENİZBANK 

GARANTİ BANKASI 

ANADOLUBANK 

ZİRAAT BANKASI 

FİNANSBANK 

HALK BANKASI 

OYAKBANK 

VAKIFBANK 

ASYA FİN ANS 

HSBC 

TEKSTİL 

TOPLAM 

2003 Y IU 

45.201.978,00 

64.100.628,00 

65.936.844,00 

30.363.964,00 

12.149.717,00 

147.438,00 

6.099.849,00 

26.524.483,00 

6.138.364,00 

11.480.861,00 

4.621.327,00 

2.665.320.00 

3.300.795,00 

278.731.568,00 

2004 YIU 

76.109.630,00 

59.186.263,00 

48.775.427.00 

51.099.983,00 

33.178.862,00 

23.813.537,00 

24.102.352.00 

53.750,00 

4.596.239,00 

6.250.593,00 

6.881.736,00 

2,665320,00 

. 

336.713.692,00 

2005 Y I U * 

70.171.430,00 

37.202.915,00 

15.473.888,00 

3.564.861,00 

1.776.400,00 

18.093.999,00 

. 

. 
14.792.446,00 

3.048290,00 

2.446.601,00 

2.665.320.00 

6.944.932,00 

725.643,00 

551.905,00 

177.458.630,00 

TOPLAM 

191.483.038,00 

160.489.806,00 

130.186.159,00 

85.028.808,00 

47.104.979,00 

42.054.974,00 

30.202.201,00 

26.578.233.00 

25.527.049,00 

20.779.744,00 

13.949.664,00 

7.995.960,00 

6.944.932,00 

4.026.438,00 

551.905,00 

792.903.890,00 

BANKA BAZINDA İHRACAT TUTARLARI (USD) 

BANKALAR 

VAKIF ALİAĞA 

HALK BANKASI 

ZİRAAT BANKASI 

VAKIF FİN. MARKET 

TOPLAM 

2003 Y IU 

67.084.077,00 

33.030.037,00 

18.591.852,00 

8.826.467,00 

125.532.433,00 

2004 YIU 

95.972252,00 

34.084.571,00 

53.847.600,00 

. 
183.904.423,00 

2005 YIU* 

35.555.395,00 

24.740.646,00 

15.758.834,00 

. 
76.054.775,00 

TOPLAM 

198.611.724,00 

91.855.154,00 

88.198.286,00 

6.826.467.00 

385.491.631,00 

* 20.07.2005 tarihi itibariyle 

Petkim likit fonlarım devlet bankalarında muhafaza etmektedir 

2) Petkim'in bağımsız dış denetimi BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından yûrtûlmektedir. 
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BANKA SERMAYE İKRAZ TİCARİ BANKA VADELİ AKR. İK BANKASI DIŞ KREDİ TOPLAM 

2003 YILI 
VAKIFBANK 
TEKSTİBANK 
HALKBANK 
OYAKBANK 
FİNANSBANK 
2İRRATBNK-
TEB 
DENİZBANK 
ANADOLUBANK 
MERKEZ BNK. 
TOPLAM 

2004 YLi 
VAKIFBANK 
HALKBANK 
TEKSTİBANK 
OYAKBANK 
ANADOLUBANK 
ZİRRATBNK. 
SEKERBANK 
HSBCBANK 
TEB 
FİNANSBANK 
TOPLAM 

2005 YILI 
VAKIFBANK 
HALKBANK 
TOPLAM 

ON.TOPLAM 

BANKA 

VAKIFBANK 
HALKBANK 
TEKSTİBANK 
OYAKBANK 
ZİRRATBNK. 
FİNANSBANK 
ANADOLUBANK 
TEB 
DENİZBANK 
SEKERBANK 
HSBCBANK 
MERKEZ BNK. 

2,254,000 17,240.000 

9,000,060 4,500,000 

11,254,060 21,740,000 

148,159.118 4.500,000 
3,500,000 

1,500,000 

149,659,118 8,000,000 

30,363,937 

30463,937 0 

191,277,115 29,740,000 

207,242,000 
47,353,900 
19.942,000 
26,004,000 
21,840,000 

4,432,000 

2.362,100 

329,176,000 

187,330,000 

20,260,000 
13,914.500 
8,490.000 

2,692,000 

2,000.000 

234,686,500 

0 

563,662,500 

15.931,481 

6.717,869 

3,030,006 

25,679,356 

58,463.061 
22,362,773 

1.057,075 

978.580 
82,861,489 

0 

108,540,845 

İCMAL 

899.615 
3.079,058 

11.020,939 
868,835 
925,665 

10.683,918 
4,810,044 
7,748,580 

40,034,654 

1.483,994 
5,852,241 

883,239 

2.241,307 
982,168 

2,916,650 

14,359,599 

3.793,844 
3,793^44 

88.188,087 

217,181 
660,816 

613,082 
90.000 

1,581,079 

1,671.283 

' 

1,671,283 

738,703 

739,703 

3,992,065 

SERMAYE İKRAZ TİCARİ BANKA VADELİ AKR. İK BANKASI DIŞ KREDİ 

180.777,055 21,740.000 
0 3,500,000 
0 0 
0 0 

10,500.060 4,500.000 
0 0 
0 0 
0, 0 

Ö 0 
0 0 

394.572.000 
19,942,000 
67,613,900 
39.918,500 

0 
21,840,000 
10,852,100 
81432,000 

2.692,000 
0 

74,394.542 
29,080,642 

0 
1,057,075 

0 
4,008,586 

0 
0 

0 
0 

2,383,609 
20,667,024 
3.962,297 

868.835 
12,925,225 

925,665 
0 

4,810.044 
7,746.580 

982,168 
2.916,650 

2.628,167 
0 

660.816 
0 
0 
0 

613,082 
0 

0 
0 

90.000 

YTL. 
243,784,277 
51,093,774 
37,680,808 
28372.835 
25,798,871 
24,183,978 

9,242,044 
7,748380 
2,975,182 

90,000 
429,488,149 

401,607,456 
31,715,014 
21,143,239 
14,971,575 
8,490,000 
3,741307 
3,674,188 
2,918.650 
2,000,000 

978,580 
491337,989 

31,103,840 
3,793,844 

34,897384 

995,600,622 

rOPLAM 

676,495,373 
73,189,666 
72337,013 
41,844,410 
27325385 
26,774351 
11,465,182 
11342,044 
7,746,580 
3,674,168 
2,916,650 

90.000 

TOPLAM 191,277,115 29,740,000 563382,500 108340,845 58,188,097 3,992,065 955,600,622 
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ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BASKANUÖI 

1995-2005 DÖNEMİ PROJE BAZINDA HİZMET VEREN BAĞIMSIZ MALİ DENETİM ŞİRKETLERİ TABLOSU* 

PROJE ADI KONU DENETİM FİRMASI ADI 

HAVAS 

TDİ -T. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ 

TÜPRAŞ-POAŞ 

ÇİNKUR 

DİTAŞ 

KUMAŞ 

SDÇİ 

PETLAS 

PETROL OFİSİ 

İŞ BANKASI 

THY-TÜRK HAVA YOLLARI 

İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SANAYİ 
A.Ş. 

PETROL OFİSİ 

TEKEL" 

TEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM 
ŞİRKETLERİ** 

Bağımsız Mâli Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

Bağımsız Mali Denetim 

20 Şirketin Bağımsız Mali 
Denetimi 

DRT Deloitte & Touche 

VEGA Yeminli Mali Müşavirlik 

PriceVyatemouse(Coopers) 

DENET Yeminli Mali Müşavirlik 

Güven Denetim ve Danışmanlık 
SMMM 

DRT Deloitte & Touche 

Yalım Mali Müşavirlik 

MERKEZ YMM ve DENETİM AŞ. 

PricevVaterhouse(Coopers) 

DRT Deloitte & Touche 

DRT Deloitte & Touche 

Denge YMM AŞ. 

DRT Deloitte & Touche 

DRT Deloitte & Touche 

Grant Thomton - Engin SMMM 

'12.07.2005 tarihi itibariyi» 

" Hizmet alımı devam etmektedir 

(Diğer şirketlerin hizmet alımları ve buna ilişkin sözleşmeler sona ermiştir) 
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493.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, Dünya Bankası Başkanına mektup gön
derilip gönderilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/7336) 

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 

Aşağıda yazılı sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğim bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Türkan MİÇOOĞULLARI 
İzmir Milletvekili 

1- 20 Haziran tarihli çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan 
haberlere göre özelleştirme detayları ve uygulamaları hakkında 
şahsınız tarafından Dünya Bankası Başkanı Wolfensohn'a mektup 
gönderildiği belirtilmektedir. Bu doğru mudur ? Doğru ise mektubun 
içeriği nedir ? Doğru değilse neden aksi yönde bir açıklamada 
bulunulmamıştır ? 

2- 465.4 milyon dolarlık kredinin serbest bırakılması için gönderildiği 
belirtilen mektupta 2009 Haziran'ına kadar özelleştirilecek kuruluşlar 
ile işten çıkarılacak personel sayısının yer aldığı ifade edilmektedir. 
Bu mektup ve içeriği neden kamuoyundan gizlenmiştir ? 

3- Söz konusu mektupta Hükümet ya da bakanlığınız adına başka 
taahhütlerde bulunulmuş mudur ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı « « , . 9005 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.6fe00.00/ 9 6 2 2 
KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/7336 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- 20 Haziran tarihli çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan haberlere göre özelleştirme 
detayları ve uygulamaları hakkında şahsınız tarafından Dünya Bankası Başkanı Wolfensohn'a mektup 
gönderildiği belirtilmektedir. Bu doğru mudur? Doğru ise mektubun içeriği nedir? Doğru değilse neden aksi 
yönde bir açıklamada bulunulmamıştır? 

CEVAP 1- İlk kez 2000 yılında Dünya Bankası ile Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan kredi 
anlaşması ile özelleştirme uygulamalarının sosyal etkilerinin kontrol edilmesi ve diğer faaliyetlerin 
desteklenmesi yanında genel işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere Özelleştirme Fonuna Dünya 
Bankası kredi desteği kullanılmaya başlanmıştır. 
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Dünya Bankası ile imzalanması öngörülen kredi anlaşmalarının hazırlık çalışmaları kapsamında, Dünya 
Bankasına projenin yer aldığı sektörle ilgili bilgi içeren "sektör politikası" konulu bir mektubun verilmesi 
gerekmektedir. Toplam bütçesi 360 milyon Euro olan krediyle ilgili olarak Dünya Bankasına gönderilen 
mektupta yer alan özelleştirme tabloları, proje kapsamında kullanılacağı tahmin edilen fonların işletme bazında 
dağılımım göstermektedir. Dünya Bankasının sağlayacağı kredi miktarının belirlenmesi aşamasında, 2005-2009 
yılları arasında iş kaybı tazminatı, kıdem tazminatı ve %30 fazlasıyla yapılan emeklilik ikramiyeleri ödemelerine 
yönelik maliyet tahmini çıkarılmıştır. Tabloda yer alan rakamlar varsayımlara dayalıdır. Bu varsayımlar 
özelleştirme tarihi, alıcının istihdam ve yatırım politikası, işten çıkarılan işçi sayısı, ortalama tazminat tutarı gibi 
değişkenlere göre farklılık gösterebilmektedir. Basında yer alan haberde 2005 yılı içerisinde işten çıkarılacaklar 
listesi altında verilen kuruluş bazında bilgiler de dikkatle incelendiğinde, 2005 yılında söz konusu kuruluşlarda 
emeklilik aylığına hak kazanan işçi sayılarına ilişkin varsayımlar olduğu görülecektir. 

Bunun da ötesinde, söz konusu kredinin tazminat ödemeleri harcamaları için ayrılan 338 milyon Euro'luk 
bütçe kaleminde, 210 milyon Euro'luk bir tutar "geriye dönük harcama" mekanizmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu 
tutar, henüz özelleştirilmesi tamamlanmamış işletmelerde 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle iş kaybına uğrayan işçiler 
için halihazırda devlet tarafından ödenmiş bulunan tazminat ödemelerini kapsamaktadır. Bu işletmelerin proje 
süresi içerisinde özelleştirilmeleri halinde, halihazırda ödenmiş olan tutarlar krediden özelleştirme Fonuna 
aktarılacaktır. 

Basında yer alan haberler 2000 yılında başlatılan kredi desteği uygulamasının ikinci aşamasına ilişkin 
yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili yanlış değerlendirme ve yorumlara dayanmaktadır Mektubun içeriği 
hakkında yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak 22 Haziran 2005 tarihinde ilgili basın organına bir tekzip 
gönderilmiş ve mektupta yer alan bilgilerin haberde belirtildiği şekilde yorumlanmasının kamuoyu için yanıltıcı 
bir bilgilendirme olduğu ifade edilerek varsayımlara ilişkin hususlar izah edilmiştir. 

SORU 2- 465.4 milyon dolarlık kredinin serbest bırakılması için gönderildiği belirtilen mektupta 2009 
Haziran'ma kadar özelleştirilecek kuruluşlar ile işten çıkarılacak personel sayısının yer aldığı ifade 
edilmektedir. Bu mektup ve içeriği neden kamuoyundan gizlenmiştir? 

Belirtildiği üzere, varsayımların ayrıntılarının mektubun konusu olmaması nedeniyle, yazıda detaylı 
izahata yer verilmemiştir. Proje içeriğine ve kapsamı konusunda hakim iki kuruluş arasında yapılan yazışmada 
yer alan tahmini rakamsal bilgilerin, kamuoyundan gizlenmesi amaçlanmam ıştır. 

SORU 3- Söz konusu mektupta Hükümet ya da bakanlığınız adına başka taahhütlerde bulunulmuş 
mudur? 

Hükümetin özelleştirme faaliyetlerinin belirlenen program çerçevesinde yürütülmesine yönelik kararlılığı 
sürmektedir. Buna bağlı olarak özelleştirme programının uygulamasında bir sorun öngörülmediği ifade 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

494.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/7337) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Mill i Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

M e h m e t E R A S L A N 
D Y P Hatay Mil letvekil i 

ial UNAKITAN 
'Maliye Bakanı 

JM^ 
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1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTtM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.O.APK.0.03.O5.03-11/ 5tf*S" 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın, "Maaş ödemeleri ile ilgili olarak 
bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7337 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızın Merkez Teşkilatında görev yapan personelin maaşı ile ilgili Kasım 
2004 tarihinden itibaren herhangi bir bankayla protokol iınzalanmamıştır. 

Taşra Teşkilatımız personelinin maaşlarıyla ilgili olarak, sözleşme yapmaya da illerde 
valiler, ilçelerde ise kaymakamlar yetkilidir. Bu yetkililerin yaptıkları sözleşmelerin örnekleri 
ise Bakanlığımıza intikal etmemektedir. 

2. 02.08.2004 tarihinde, Vakıflar Bankası ile maaş ve benzeri unsurları içerisinde 
barındırmayan bir protokol yapılmıştır. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu Bankayla 
yapılan protokolde banka 25 adet hizmet aracını kiralayıp Bakanlığımızın kullanımına tahsis 
etmiştir. 

3. Bugüne kadar Bakanlığımızın merkez teşkilatının kullanımı için herhangi bir 
bankadan sözleşmeye dayalı promosyon amaçlı para tahsisi öngörülmemiştir. 

4. Mali hukukumuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve diğer 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde personel maaşı ödemeleri karşılığında bankaların tahakkuk 
dairelerine verdikleri promosyon amaçlı paraların alımı ve kullanımında herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 146'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında 
"memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevlerHtaf^ılıgında bu 
kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz" denilmektedir. 
Kaynağı kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayanmayan promosyonların çalışanlara nakden 
dağıtılmasının hukuki olmadığı, bu nedenle bu tür gelirlerin öncelikle eğitim öğretim 
hizmetlerinin karşılanmasında kullandırılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinde, Kuruma bağlı 
yurtların bulunduğu her yerde Ziraat Bankası şubelerinden ve ATM makinelerinden 
faydalanılması amaçlanmıştır. 

Bu nedenle, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ziraat 
Bankası Topraklık Şubesi Müdürlüğü arasında 20.04.2002 tarihli protokol düzenlenmiştir. 
Protokol üç yıl süreyle geçerli olup protokol hükümleri gereği, sürenin bitimi olan 20.04.2005 
tarihinden itibaren aynı şartlar dahilinde bir yıl daha uzatılmıştır. 

Personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerine ait bordoların bölge müdürlüklerince 
yapılmasına başlanması nedeniyle ödemelerin, bölge müdürlüklerinin hesabı bulunduğu Ziraat 
Bankası şubelerine yapılması için 22.03.2005 tarihinde protokole ek hükümler ilave edilerek 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce imzalanmıştır. 

Söz konusu protokolde, anılan Kurum veya kişiler adına herhangi bir menfaat sağlayan 
hüküm bulunmadığı gibi banka tarafından da mal veya hizmet sunumu taahhüdünde 
bulunulmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

495.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR 'in, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğündeki çeşitli uy
gulamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7338) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 2H .Ob..2ooT 

^ ^ ^ E r d a l KARADEMIR 
İzmir Milletvekili 

Son günlerde, İzmir İlimizde yaşanan 88 Okul Müdürünün yerlerinin değiştirilmesi ve yapılan 
bu değişikliğin liyakat, başarı ve bilimsel değerlendirmeler dikkate alınmadan gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Yapılan atamaların, "Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve yer 
değiştirme Yönetmeliği"ne göre gerçekleştiği yönünde kamuyuna yansıyan bilgiler olmasına 
karşın, adı geçen yönetmeliğin nasıl uygulanacağını gösteren genelgede "Görev yerlerinin 
değiştirilmesine karar verilenlerin yer değiştirme işlemleri her ne kadar zamana bağlı 
olmaksızın yapılabilecek isede, eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
bakımından çok gerekli görülmedikçe bu kapsamda yer değişikliği yoluna gidilmeyecektir. 
Söz konusu hüküm ve bu hükme ilişkin olarak yukarıda yer verilen açıklamalar, 
bulundukları eğitim kurumundan 5 yılını dolduran tüm eğitim kurumu müdürlerinin görev 
yerlerinin değiştirileceği anlamına gelmediğinden, bu hükme yönelik yorum ve 
uygulamalarda eğilim kurumu müdürlerini huzursuz edecek yaklaşımlardan kaçınılması 
etkin ve verimli yönetim anlayışının gereğidir" denilmektedir. 
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Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen bu kadrolaşma hareketi, hiçbir kural ve sınır 
tanımadan ve bilimsel ve liyakat ölçütleri dikkate alınmadan gerçekleşmektedir. 

Bu değerlendirmeler ışığında, 

1- Okul yapılmak üzere izmir îl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verilen Karşıyaka ilçe 
sınırlarındaki 20 milyar TL. değerindeki 7.5 dönüm tarlanın, Kerimoğlu înşaat'a 
verildiği ancak adı geçen şirketçe bu arazinin 2 Milyar TL'ye satıldığı iddialarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

2- İzmir îl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan UYANIK'in, sınav ihalesinde 
yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma sonucu görevinden alındığı iddiaları 
doğrumudur? Söz konusu kişinin, buna rağmen Buca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 
atamasının yapılması etik bir uygulamamıdır? Ayrıca, bu kişinin Buca ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına karşın eski görevi ile ilişiği neden kesilmemiştir? 

3- israfil DOĞRU adlı kişinin, Bornova Suphi Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu Müdürü 
iken, soruşturma sonunda görevinden alındığı bilgisi edinilmiştir. Söz konusu kişinin 
soruşturma sonucu görevden alınır alınmaz bir başka okula " Bornova Ömer Özkan 
ilköğretim Okulu) müdür olarak atanmasını ve akabinde ise Konak ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne şube Müdürü olarak atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4- Güzelyah ilköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Kurtuluş KIYATMAZ'm soruşturma 
sonucu görevinden alınmasının ardından Narlıdere Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'ne atandığı, daha sonra da söz konusu kişinin tekrar Konak İlçesi 
Hakimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu'na alelacele müdür baş yardımcısı ve müdür 
vekili olarak atandığı bilgisi edinilmiştir. Adı geçen kişinin hakkında " idarecilik 
yapamaz raporu" olduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Şayet iddialar 
doğru ise adı geçen kişinin idareci olarak atanması neye göre ve hangi mevzuata göre 
gerçekleşmiştir? . 

5- Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şube müdürü Eftal Ahmet GÜNKAYA'nın, 
1998 yılında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 1 milyar TL para cezasına çarptırıldığı 
iddia edilmektedir. Söz konusu iddialar doğru ise, adı geçen kişinin, geleceğimizi 
teslim ettiğimiz eğitim kurumuna idareci olarak atanması sizce doğrumudur? 

6- Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ahmet AYAYDIN'nın, mobilya bölümünde 
yapılan ihaleye fesat karıştırdığı, adı geçen şahsın yine 2004 Eylül ayı içinde "okula 
temizlik yaptırdım" diye 8 milyar TL'sını Okul Aile Birliğine fatura ettiği iddiaları 
bulunmaktadır. AKP Hükümetinin, iktidara geldiği sıralarda söylediği "açıklık, 
şeffaflık, saydamlık" söylemleri doğrultusunda, bu konuda bir araştırma yaptırmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.O3.05.03-11/ S^bAfe» t\l % /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazı. 
İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in, "İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğündeki 

çeşitli uygulamalara ilişkin" ilgi yazı eki 7/7338 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği'nin 18'inci maddesinde; "Anadolu lisesi statüsündeki her türlü liseler, fen liseleri, yatılı 
ilköğretim bölge okulları ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının müdürleri Bakanlıkça, bu 
kurumların müdürleri dışındaki yöneticileri ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri 
valiliklerce atanır." hükmü yer almakta olup yapılan araştırma sonucu söz konusu okul müdürü 
atamalarının ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığı ve iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 
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1. Başbakanlık Toplu Konut idaresi Başkanlığınca, İzmir'in Karşıyaka İlçesi Şenlikler 
Mahallesi 25.492 ada, 1 parsel 7.307 m2 yüzölçümlü arsanın imar planında alan kullanımının "Temel 
Eğitim" olarak görüldüğü; söz konusu alan üzerinde bugüne kadar bir yapılaşma olmaması ve bu 
arsanın bir bedel ödenerek satın alınması sebebiyle satışa sunulacağı ve satışı yapılacak arsa 
hakkındaki Valilik görüşü sorulmuştur. 

İzmir İlköğretim Müfettişleri Başkanlığınca görevlendirilen iki ilköğretim müfettişinin 
yerinde yaptıkları inceleme sonucunda; söz konusu arsanın çevresinde 6 adet okullaşmış arsanın 
mevcut olduğu, okullaşnıamış bu arsa dahil 4 arsanın imar planında temel eğitim alanı olarak 
ayrıldığı, bu yerleşim yerindeki yapılaşmanın fore çelik kazıklar üzerine oturtularak yapılmasından 
dolayı maliyetinin çok yüksek olacağı ve bu yerleşim yerinde acilen okul ihtiyacı olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Bahse konu alanda acilen okul ihtiyacı olmadığından eğitim tesisi kalması kaydıyla durum, 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Valilik görüşü olarak bildirilmiştir. 

2. İzmir Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan UYANIK, soruşturmaya dayajı_ 
olarak 17.05.2005 tarihinde aynı ti emrine öğretmen olarak atanmış. Valiliğin ,0£Ö6.'20Ö5 
tarihli yazısı ile adı geçenin yönetim görevine devam etmesinin sağlanılması istendiğinden 
23.06.2005 tarihli onay ile alt görevle İl emri öğretmenliğine atanmasına-ilişkin işlem İzmir Millî 
Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak düzeltilmiştir. 

3. İsrafil DOĞRU, Bornova Suphi Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu Müdürü iken, soruşturma 
sonucu 24.08.1999 tarihinde görevinden ayrılmış ve Bornova Doktor Cavit Özyeğin İlköğretim 
Okuluna Resim İş Öğretmeni olarak atanmıştır. 

Söz konusu kişi, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmcliği'nin "Yöneticilik Görevlerine Atanacaklarda Aranılan Genel Şartlar" başlıklı 
7'nci maddesinin (f) fıkrasında; "Son Uç yıllık hizmet süresi içinde varsa yöneticilik görevi adli veya 
idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak," hükmünde belirtilen yeterli süreyi 
doldurduğundan, anılan Yönetmeliğin 22'nci maddesi gereği İzmir genelinde yapılan duyuru 
sonucunda Valiliğin 23.07.2004 tarih ve 26851 sayılı onayı ile Bornova İlçesi Ömer Özkan İlköğretim 
Okuluna Müdür olarak atanmış, bu görevi yürütmekte iken Valilik teklifine dayalı olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8/c maddesine göre 
30.02.2005 tarihinde aynı ti Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanmıştır. 

4. Konak İlçesi Güzelyalı İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni iken, aynı okula müdür 
yardımcısı vekili olarak görevlendirilen Kurtuluş KİYATMAZ hakkında yapılan soruşturma sonucu, 
idari yönden müdür yardımcılığı görevlendirilmesinin iptal edilerek görev yeri değişikliği teklifi 
getirilmiştir. 

Eğitim kurumu yöneticilerinin haklarında yapılan soruşturma sonucunda getirilen teklif 
doğrultusunda yöneticilik görevlerinden alınmaları halinde 3 yıl süre ile tekrar yöneticilik görevine 
atanmaları mümkün bulunmamakta ise de ilgilinin müdür yardımcılığı kadrosunda geçici olarak 
görevlendirilmiş olması ve soruşturma sonucunda getirilen teklifin de yapılan bu görevlendirmenin 
iptal edilmesine yönelik olması dikkate alınarak adı geçen kişi Valilikçe; Narlıdere Halk Eğitim 
Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atanmış, daha sonra yapılan duyuru üzerine de Hakimiyeti 
Milliye İlköğretim Okuluna Müdür Başyardımcısı olarak atanmıştır. 

5. Eftal Ahmet GÜNKAYA, İzmir Karşıyaka İlçesi Cemil Akyüz ilköğretim Okulu 
Öğretmeni iken Valilik teklifine dayalı olarak 01.10.2004 tarihinde aynı İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 

Yapılan araştırma sonucu; Eftal Ahmet GÜNKAYA'nın, Karşıyaka öğretmenevi müdür 
vekili olarak görev yaptığı sırada hakkında açılan soruşturma sonucunda; krem şanti alımı ile ilgili 
olarak 18.06.1998 tarih ve 2362 sayılı, 19.06.1998 tarih ve 2365 sayılı muhasebe fişlerini imzalaması 
gerekirken imzalamadığından "verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında, görev 
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığı" 
sonucuna varıldığı ve mali yönden 410,86 YTL'nin ilgiliden alınmasına karar verildiği, ancak; 
ilgilinin mahkemede itiraz ettiği ve mahkemenin 25.04.2002 tarihinde sonuçlanması nedeniyle söz 
konusu parayı yasal faizi ile birlikte 1.519,17 YTL olarak ödediği anlaşılmıştır. 

6. İzmir Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi Müdürü Ahmet AYAYDIN hakkında Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir şikayet 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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496.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, ek ders ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK 'in cevabı (7/7339) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Sinop Milletvekil 

8.6.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 24. maddesinde, öğretmenlerin yapacaktan mesleki 
çalışmalar belirlenmiştir. Ancak yönetici ve öğretmenlere ek ders ödenmesi hakkındaki 
16.12.1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar, bahse konu yönetmeliğin 
gerisinde kalmış ve Bağımsız Ana Okullarında çalışan öğretmenlerimiz mesleki 
çalışma yaptıkları halde 2 yıldır ek ders ücreti alamaz durumda kalmışlardır. 

1. Bakanlığınızın Ek Ders Ücretleri ile ilgili mevzuatını gözden geçirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

2. Bağımsız ana okullarındaki öğretmenlerimizin mağduriyeti ne zaman 
giderilecektir? 

3. Yapılması olası düzenlemeyle 2004 yılından bu yana geçen sürede oluşan 
kayıplar telafi edilecek midir? 

4. Ek ders ücretlerini günümüz koşullarına uygun hale getirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ £©Y>0 P U/DÖ/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazı. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın, "Ek ders ücretlerine ilişkin" ilgi yazı eki 
7/7339 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bakanlığımız personelinin ek ders ücreti ödemeleri; 16.12.1998 tarih ve 
23555 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 02.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar 
Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'in hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. 
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Söz konusu Esaslar'da, uygulamadan alınan geri bildirimler ve bir kısım mevzuatta 
yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla değişiklik 
yapılması öngörülmüş ve hazırlanan değişiklik taslağı, görüşleri alınmak üzere Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Sözü edilen değişiklik taslağında, okul öncesi eğitim kurumlarında görevli 
öğretmenlerin mesleki çalışmalara katıldıkları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmaları 
hususu yanında, eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin ek ders ücretlerinde iyileştirme 
içeren düzenlemelere de yer verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Koç. Dr. Hüseyin ÇI 
Millî Eğitim Bakanı 

497.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı (7/7340) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 
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•T.C. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

E.; SITZT3'srMLl 9 AÖUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04.072005 tarihli ve KAN.KARMDA.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazılan. 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN tarafından verilen "Maaş ödemeleri ile ilgili 

bankalarla yapılan sözleşmelere" ilişkin 7/7340 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı 

ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından verilen "Maaş ödemeleri ile 
ilgili bankalarla yapılan sözleşmelere" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş 
aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle 
sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan 
Bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

2) Bankalarca mal ve hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi halinde söz 
konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, hangi 
amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3) Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili Bankalar tarafından 
Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış veya 
yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4) Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz konusu 
paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı 
kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

CEVAP-1) Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar 2002 tarihi öncesinde ve 
sonrasında da çalışan personelin maaşlarının ödenmesi hususunda ilgili bankalarla sözleşme 
imzalamışlardır. 

Sözleşme şartları, her birimin personel sayısı doğrultusunda farklılık göstermektedir. 
Sözleşmelerde şube sayısı, havale ücretleri, ATM noktaları, hizmet kalitesi. 

erişilebilirlik gibi kriterler dikkate alınmıştır. 

CEVAP-2) Bankalarla yapılan sözleşmelerde öngörülen taahhütler genellikle 
"'bilgisayar, fotokopi cihazı" gibi kurum ihtiyacına yönelik demirbaşlardır. Hibe edilen 
demirbaşlar sözleşmeyi yapan birimlerin bünyelerinde kullanılmaktadır. 

CEVAP-3) Bankalar alternatif hizmet modellerini birimlerimize sunmakta ve birim 
amirleri kurum için en uygun alternatifleri değerlendirmekte ve denetlemektedirler. 

CEVAP-4) Her birimin sözleşme periyotları farklılıklar arz etmektedir. Bu nedenle lek 
bir sözleşme yapmak mümkün görülmemektedir. Sözleşmeler birim amirlerinin 
değerlendirmesi ve Kamu yararı gözetilerek yapılmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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498.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHIN'in, Kınm-Kongo hemorojik humması hastalığı için 
alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7341) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI' NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

Feramus ŞAHİN. 
Tokat Milletvekili • 

Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen ve halkın panik yaşamasına neden olan 
Kınm-Kongo Hemorojik Humması olarak bilinen hastalık nedeniyle bir hafta içinde Tokat' 
ta 4 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Tokat'taki hastanelerimizden birine alınması gereken Trombosit ayırıcı plamaferez 
cihazı ve kitlen şu ana kadar alınmamıştır. Hastalığın tedavisinde çok önemli olan bu 
cihazın alımı için bu güne kadar neden beklenilmiştir? 

2- Sağlık Bakanlığı olarak bu hastalığın ölümlerle sonuçlanmaması için ne gibi önlemler 
aldınız? 

3- Bugüne kadar Kınm Kongo Hemorojik Humması ile ilgili.kaç tane vaka belirlenmiştir? 
Bunlardan kaç tanesi ölümle sonuçlanmıştır? ' ' ' ' ' 

4- Sağlık Bakanlığı olarak halkın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi noktasında ne tür 
faaliyetler yapılmıştır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B10OTSH0110002 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 9 fi 07115 İ 0 7 3 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12681 sayılı yazılan. 

Tokat Milletvekili Sayın Feramus ŞAHİN tarafından, Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığıyla alâkalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. H Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
FK: Önerge Cevabı Sağlık Bakanı 
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Tokat Milletvekili Feramus ŞAHÎN'in "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi" ile ilgili yazılı 
soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

"Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen ve halkın panik yaşamasına neden 
olan Kırım-Kongo Hemorajik Humması olarak bilinen hastalık nedeniyle bir hafta içinde 
Tokat'ta 4 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Tokat'taki hastanelerimizden birine alınması geteken Trombosit ayırıcı plazmaferez 
cihazı ve kitlen şu ana kadar alınmamıştır. Hastalığın tedavisinde çok önemli olan bu cihazın 
alımı için bu güne kadar neden beklenilmiştir? 

2- Sağlık Bakanlığı olarak bu hastalığın ölümlerle sonuçlanmaması için ne gibi 
önlemler aldınız? 

3- Bugüne kadar Kırım Kongo Hemorajik Humması ile ilgili kaç tane vak'a 
belirlenmiştir? Bunlardan kaç tanesi ölümle sonuçlanmıştır? 

4- Sağlık Bakanlığı olarak halkın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi noktasında ne tür 
faaliyetler yapılmıştır?" 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Tokat Devlet Hastanesine trombosit ayırıcı plazmaferez cihazı alımı 
amacıyla 05 Temmuz 2005 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş olup, söz konusu cihaz 
önümüzdeki günlerde Devlet Hastahanesine teslim edilip çalışmaya başlayacaktır. 

Cevap 2- Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, özellikle kene ısırması 
veya kene temasıyla bulaşan ve Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde 2003 yılının 
Ağustos Ayı'nda kesin olarak tanısı konan viral bir hastalıktır. Hastalık, daha önce ülkemizde 
görüldüğü bilinmeyen bir hastalık olduğundan, Tıp Fakültesi eğitim müfredatında bile yer 
almayan bir hastalık konumunda idi. Hatta Enfeksiyon Hastalıktan Ve Klinik Mikrobiyoloji 
uzmanlık eğitiminde bile sadece yüzeysel olarak bahsedilen bir hastalıktı. 

Hastalığın adının konmasını müteakip, konunun uzmanlarından müteşekkil Zoonoz 
Hastalıklar (Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi) Danışma Kurulu oluşturduk ve aynı zamanda 
Türkiye Zoonoz Millî Komitesinin de gündemine aldık. Söz konusu Komite ve Kurulun da 
tavsiyeleri doğrultusunda hastalıkla ilgili icap eden tedbirler ile yapılması gereken çalışmalara 
başlayarak aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdik. 

Hastalıkla ilgili olarak klinik tanımlama, vak'a tammı, vak'alara yaklaşım önerileri, 
hekimlere yönelik bilgi dokümanı ile ülkemizdeki durumun belirlenmesi ve hastalığın 
takiplerinin yapılabilmesi amacıyla KKKA Vak'a Bildirim Çizelgesini hazırlayarak 
ilgililerine ulaştırdık. 

Hastalıkta Vak'a Yönetimi ve İzolâsyon önlemleri ile alâkalı bilgi hazırlayarak 
ilgililere gönderdik. 
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Tokat Milletvekili Feramus ŞAHÎN'in "Kırım-Kcmgo Kanamalı Ateşi" ile ilgili yazılı 
soru önergesinin cevabıdır (Sayfa 2): 

Hastalığın sağlık çalışanlarına tanıtılması amacıyla, 2003,2004 ve 2005 yıllarında dört 
defa Ankara, Tokat ve Sivas'ta hizmet içi eğitim toplantıları düzenledik. Bu eğitimlerle 
oluşturulan İl Eğitim Ekipleri vasıtasıyla diğer sağlık çalışanlarının ve halkın eğitimlerini 
sağladık. 

Zaman zaman hastalığın görüldüğü illeri ziyaret ederek birebir eğitimler verdik ve 
konuya ilişkin yapılan çalışmaları yerinde inceledik. 

Ayrıca, yine sağlık çalışanlarına yönelik olarak KKKA kitapçığı hazırladık ve konunun 
muhataplarına ulaştırdık. 

KKKA'ya ait bilimsel çalışmaları [vak'a kontrol çalışması, hastalığın geriye yönelik 
olarak varlığının değerlendirilmesi (retrospektif çalışma)* hastalığın önceki yıllara ait hem 
insanlarda hem de hayvanlarda yaygınlığının belirlenmesi (seroprevalans), hastalığı 
bulaştırabilecek kene türlerinin tayini, ilâç etkinliği vb.] yaptık. 

Hastalıkta kullanılabilecek etkili antiviral bir ilâcın bulunmadığı bilim çevrelerince 
ifade edildiğinden, tedavinin esasım destek tedavi oluşturmaktadır. Bu nedenle, hastalığın 
görüldüğü illere teknik destek sağladık ve hekim (klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon 
hastalıkları uzmanı) ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderdik. 

Hastalığın lâboratuvar tanısıyla ilgili olarak, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığından bir uzmanı yurt dışına kursa göndererek, hastalığın tanısının ülkemizde 
yapılmasını sağladık. 

Konu ile alâkalı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gittik. Bu kapsamda, 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Valiliklerin, hastalığın yoğun olarak görüldüğü iller başta 
olmak üzere, hayvanlarda kene mücadelesine hız vermelerini sağladık. 

Hastalıktan korunmada etkili olabilecek herhangi bir aşının da mevcut olmaması, 
kişisel korunma önlemlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, halkın bilgilenmesi ve 
bilinçlenmesi yönünde (broşür, halk toplantıları, basın-yayın araçları vb. vasıtasıyla) yoğun 
çalışmalar yaptık. 

Halka yönelik olarak özellikle hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemlere 
geniş yer verilen bir broşür hazırladık ve 2004 ve 2005 yıllarında bu broşürlerin dağıtımlarını 
temin ettik. 

Cevap 3- Şu ana kadar 479 vak'a tespit edilmiş ve bunlardan 20'si hayatını 
kaybetmiştir. 

Cevap 4- KKKA'da korunma ve hastalıkla mübadelede halkın bilgilenmesi ve 
bilinçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla halka yönelik olarak broşürler 
hazırlayarak hem 2004 hem de 2005 yıllarında basım ve dağıtımlarını sağladık. Basılı ve 
görsel yayın organları, sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. vasıtasıyla yürütülen 
bilgilendirme çalışmaları yaptık. 

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek basanlar dilerim. 
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499.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bursa-Harmancık İlçesinde meydana gelen dep
rem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7342) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Harmancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde hafif şiddette bir deprem 
meydana gelmiştir. Bu deprem sonucunda, ilçede bazı binalarda çeşitli düzeylerde 
hasarlar oluşmuştur. İlçede yaptığım inceleme sonucunda, hasar gören binalardan 
birinin de Harmancık Devlet Hastanesi olduğunu gördüm. 

Hastanenin üst katlarındaki kolon ve kirişlerde hasarlar olduğu açıkça 
görülmektedir. Hastane işlevini halen alt katta yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak 
artçı depremler devam ettiği için burada çalışanlar ve tedavi gören hastalar tedirgin 
olmaktadır. 

1. Harmancık devlet hastanesinde meydana gelen hasarların tamiri ile İlgili olarak 
neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Deprem yaşanan bölgelerde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için. Bakanlığınız 
bünyesinde, konteyner ya da prefabrik sağlık merkezleri mevcut mudur? 

3. Harmancık ilçesinde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde devamının sağlanması 
amaayla, bölgeye prefabrik bir sağlık merkezînin yapılması yönünde 
çalışmalarınız mevcut mudur? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyoş Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ 5"2„L*£, ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

O 9 AGUSTÜb 2uu> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS^ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04.072005 tarihü ve KANXAR.MDA.01.0.GNS.0.10.00.02-̂ 2681 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bursa-Harmancık 
İlçesinde meydana gelen deprem sonrasında alınan önlemlere" ilişkin 7/7342 Esas numaralı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. fbx 
Prof. Dr. Recep AKDAG 

Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİ&EL tarafından verilen, "Bursa-
Harmancık İlçesinde meydana gelen deprem sonra: ında alınan ünlemlere" ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bursa ili Harmancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde hafif şiddette bir deprem meydana 
gelmiştir. Bu deprem sonucunda, ilçede bazı binalarda tesitti düzeylerde hasarlar oluşmuştur. 
İlçede yaptığım inceleme sonucunda, hasar gören binalardan birinin de Harmancık Devlet 
Hastanesi olduğunu gördüm. 

Hastanenin üst katlarındaki kolon ve kirişlerde hasarlar olduğu açıkça görülmektedir. 
Hastane işlevini halen alt katta yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak artçı depremler devam 
ettiği için burada çalışanlar ve tedavi gören hastalar tedij-gin olmaktadır. 

Bu çerçevede; 

SORULAR: 

1) Harmancık Devlet Hastanesinde meydana gelen hasarların tamiri ile ilgili olarak 
neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2) Deprem yaşanan bölgelerde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için, Bakanlığınız 
bünyesinde, konteyner ya da prefabrik sağlık merkezleri mevcut mudur? 

3) Harmancık ilçesinde sağlık hizmetlerinin etkjin bir şekilde devamının sağlanması 
amacıyla bölgeye prefabrik bir sağlık merkezinin yapüpası yönünde çalışmalarınız mevcut 
mudur? 

CEVAPLAR: 

CEVAP-1) Bursa ili Harmancık ilçesinde rheydana gelen deprem sonrasında 
Bakanlığımız derhal gerekli çalışmalara başlayarak Hastane binasında meydana gelen hasarın 
hangi boyutlarda olduğunun tespiti ve gerekli Önlemlerin alınması amacıyla 13.07.200S 
tarihinde Deprem Testi, Zemin Testi ve Güçlendirme Projesi hazırlanması ihalesine 
çıkılmıştır. Gerektiğinde Harmancık Devlet Hastanesinin güçlendirilmesi imalatına derhal 
başlanacaktır. 

CEVAP-2) Deprem ve Afet bölgelerinde sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli 
tedbirler alınmış olup, bu amaçla Bakanlığımız bünyesince; 

-11 Mobil Sağlık Ocağı (Isızu, iveco) 
-Ayrıca 3 adet Tır üzerlerine ikişer konteynır bir eştirilmek suretiyle; bir tanesi idari 

yatakhane olacak şekilde diğer ikisi Çocuk, Kardyoloji, Kadın Doğum, Ortopedi, 
Ameliyathane, Radyoloji, Dahiliye ve Laboratuar hizmetleri verecek şekilde dizayn edilmiş 
ve hizmete hazır haldedir. 

-14 Mobil Komuta Aracı, 2 adet Çadır Hastane ı̂ ıevcuttur. Bu Hastanelerin 1 tanesi 
Ankara'da, 1 tanesi Bursa'da konuşlandırılmadadır. 

CEVAP-3) Hastane hizmetleri aksatılmadan etilin bir şekilde aynı kampus içinde 
bulunan Harmancık Sağlık Ocağında yürütülmektedir. Mevcut Sağlık Ocağı da daha önce 
SSK Dispanseri olarak hizmet veren ve mülkiyeti Belediyeye ait olan binaya taşınmıştır. 
Mevcut hastane binası en kısa sürede güçlendirilecek! ve onarılacaktır. Bu nedenle de 
prefabrik bir sağlık merkezi ihtiyacı doğmamıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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500.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
EKER 'in cevabı (7/7343) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi 
EKER tarafından yazılı olarak cevaplandınlması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1-Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartlan nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? j 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya ikullanılacaktır? Söz konusu 
paralann harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4- Personel maaş ödemeleri karşılığında İlgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paralan, bazı kamu kuruluşlannda olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAİKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve KoordinasyonİKuruIu Başkanlığı 

SAYI :B.12.0.APK.0.07-221 ^S'6*/ 20-tBMWBE 2005 

KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.liO.00.02-12681 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde gönderilen, Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'a ait 7/7343 esas 

nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri i ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

/ ^t^f^^u-j *c4^6fz^ 
EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1 - Görüş 7/7343 Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Mehmet ERASLAN 

HATAY Milletvekili 
önerge No : 7/7343 

SORU 1) Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kururr» ve kuruluşlarda çalışan personelin 
maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu günje kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
İtibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, bözleşme şartları nelerdir? Sözleşme 
yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

SORU 2) Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi halinde söz 
konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, hangi 
amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

SORU 3) Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar tarafından 
Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış veya 
yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde' ve ne şekilde kullanılmış veya; 
kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafımızca denetlenmekte midir? 

SORU 4) Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili bankalardan elde edilen söz konusu 
paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı 
kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3) 
Bakanlığımız Merkez Teşkilatı: 
Merkez teşkilatımız personelinin maaş Ödemeleri için JBakanlığımız ile Vakıflar Bankası 
arasında 2001 yılında 3 yıl süreli sözleşme imzalanmıştı}*. Söz konusu sözleşme 16.12.2004 
tarihinde 3 yıl süre ile yenilenmiştir. 
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Vakıflar Bankasının bir kamu bankası olması, Şube adedinin fazla olması, daha önceki 
verilen hizmetin düzenli ve aksamadan devam etmesi, personelden herhangi bir şikayetin 
olmaması nedeniyle sözleşme yenilenmiştir. 

Ba&lı Kuruluşlar: 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü; 
Sözleşme yapılmadan önce çeşitli bankalarla görüşmeler yapılmış, teklifleri 
değerlendirilmiş olup, kurum için en uygun teklifi yapanİAkbank ile 2003 yılında sözleşme 
imzalanmıştır. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ); 
AOÇ'de çalışan personelin maaşlarının ilgililerin hesaplarına aktarılması ile ilgili Yapı 
Kredi Bankası ile 04.06.2003-11.04.2006 tarihleri arasında 3 yıllık sözleşme yapmıştır. 
Sözleşmede çalışan personelin maaş tutarlarının ödeme günü olan her ayın 15'inden en az 3 
iş günü öncesinden banka hesaplarına aktarılması jşartı yer almaktadır. Sözleşme 
yapılmadan önce çeşitli bankalarla görüşmeler yapılmış[ teklifleri değerlendirilmiş olup, 
kurum için en uygun teklifi yapan Yapı Kredi Bankası ile jsözleşme imzalanmıştır. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 
Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapılan anlaşma gereği Türkiye tş Bankasından 
maaşlarını almaktadır. 

CEVAP 4) Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgiii Bankalardan elde edilecek parasal 
kaynakların Bakanlığımız personeline dağıtılması düşünülmemektedir. 
501.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo hemorojik humması hastalığı için 

alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet 
ÇUBUKÇU 'nun cevabı (7/7344) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI' NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.23.06.2005 

"""^ Feramus ŞAHİN 
Tokat Milletvekili 

Halk arasında kene hastalığı olarak bilinen asıl ad< Kırım Kongo Hemorojik Humması 
olan hastalık nedeniyle yurttaşlarımız arasında büyük panik yaşanmıştır. 

Bu bağlamda; 

1 - Geçimini hayvancılıktan sağlayan yurttaşlanırozın hastalık hakkında eğitilip 
bilinçlendirilmesi için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır ? Varsa 
nelerdir? 

2- Keneden geçen bu hastalığın yayılmasında etken olan hayvan barınaklarının 
ilaçlanması ve kene ile mücadele adına Bakanlığınızın ürettiği herhangi bir proje 
var mıdır? Varsa nelerdir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYtŞLERÎ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.O.AKP.0.07-2U/ 
Konu : Yazılı Sona önergesi 21 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS^ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 04.07.2005 tarih ve KAN JCAR.MD.A.01.O.GN^-0.10.00.02-12681 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alman, Tokat Milletvekili Fertmus ŞAHtN'e ait 7/7344 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
l-Görüş 7/7344 

Nimet* 
Devlet 

Tarım ve Köyişleri Bakam Vekili 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi 

Esas No 

Feramus ŞAHİN 
Tokat Milletvekili 
7/7344 

Halk arasında kene hastalığı olarak bilinen Kırım Konĝ > Hemorojik Humması olan hastalık 
nedeniyle yurttaşlarımız arasında büyük panik yaşanmıştır.: 

Bu bağlamda; 

SORU 1) Geçimini hayvancılıkla sağlayan yurttaşlarımızın hastalık hakkında eğitilip 
bilinçlendirilmesi için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Varsa nelerdir? 

CEVAP 1) Hastalık tanımlandıktan sonra, öncelikle Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı 
personelinin hastalık hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi, devamında da ilgili illerdeki 
Bakanlık taşra teşkilatında çalışan personel eğitime alınarak, bölgelerindeki eğitim 
çalışmalarım yönlendirmeleri sağlanmıştır. Aynca, illerde düzenlenecek eğitim çalışmalarında 
kullanılmak üzere eğitim materyalleri hazırlanmıştır. 

Hastalığın görülebileceği riskli 22 il (Tokat, Artvin, İBayburt, Rize, Trabzon, Giresun, 
Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Amasya, Samsuı, Çorum, Sinop, Yozgat, Çankırı, 
Karabük, Kastamonu, Bartın, Bolu, Zonguldak) belirlenrıiş ve eğitim çalışmaları bu illerde 
yoğunlaştırılmıştır. Bunun yanında, hastalık yönünden da ta fazla risk altında bulunan, kırsal 
alanda yaşayan insanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, kasaılar, veteriner hekimler ile sağlık 
personeline yönelik eğitim çalışmaları, iller bazında deva n etmektedir. Bunun yanında kene 
ile mücadele çalışmaları, Bakanlığımızın il ve ilçe müdürlüklerince yönlendirilmekte olup, 
hastalık çıkan bölgelerde demostratif amaçlı kene mücade e çalışmaları yapılmaktadır. 

SORU 2) Keneden geçen bu hastalığım yayılmasında letken olan hayvan barınaklarının 
ilaçlanması ve kene ile mücadele adına Bakanlığınızın ürettiği herhangi bir proje var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

CEVAP 2) Hastalığın bu güne kadar görüldüğü ülkelerde kontrol altına alınması çalışmaları 
15-20 yıla kadar uzamıştır. Bu uzun sürenin kısaltılması aı lacıyla Bakanlık olarak daha etkili 
kene ile mücadele projeleri hazırlanmıştır. Proje ile, bilgedeki tüm hayvan ve ahırların 
keneye karşı ilaçlanması ve insanların hastalık ile kene mt caddesine karşı bilinçlendirilmesi 
amaçlamaktadır. 
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502.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'in, buğday fiyatlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7345) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Dr. Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23.06.2005 

Tacidar^SE 
Adana 

1. 18.05.2005 tarihinde kilosu 33 kuruş olan buğdayın, piyasada 23 kuruşa kadar 
gerilediği doğrumudur? 

2. Toprak Mahsûlleri Ofısi'nin bu yıl müdahale alımlarına tonaj sınırlaması getirmesinin 
buğdayın kilo fiyatındaki düşüşte etkisi olmuşmudur? 

3. Tonaj sınırlamasının toprak mahsûlleri ofisinin işlerini olumsuz olarak etkilediği 
doğrumudur? 

4. Türkiye için stratejik önemi bulunan buğdayın, yanlış tarım politikası nedeni ile 
üreticisinden uzaklaştığı ve çiftçinin zararına gelişmesini nasıl açıklıyorsunuz, 
nedenleri nelerdir? 

5. Bu iddialar doğru ise alınan tedbirler ve araştırmalar hangi /aşamadadır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.AKP.0.07-211/ 
Konu J Yazıh Soru Önergesi 2 0 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12681 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'a ait 7/7345 esas 
no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

EKLER Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 
1-Görüş 7/7345 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Tacidar SEYHAN 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/7345 

SORU 1) 18.05.2005 tarihinde kilosu 33 kuruş olan buğdayın, piyasada 23 kuruşa kadar 
gerilediği doğrumudur? 

CEVAP 1) 2005/2006 Hububat Alım Kararnamesi 1 Haziran 2005 tarihinde yayımlanmış, 
TMO, 2 Haziran 2005 tarihinde hububat alım fiyatlarını açıklamış ve 3 Haziran 2005 
tarihinde de alımlara başlamıştır. 

TMO, baz kabul edilen Anadolu Kırmızı Sert Buğday fiyatını 350.000 TL/Kg olarak 
açıklamıştır. Bu fiyata, Temmuz ayında 5.000 TL/Kg, Ağustos ayında 5.000 TL/Kg ilave fiyat 
verilmiştir. Bu buğdayın Ağustos aymda fiyatı 360.000 TL/Kg olacaktır. 2005/2006 alım 
döneminde piyasada buğday fiyatları TMO fiyatlarının altında oluşmuştur. Ancak 
üreticilerimizce TMO'ya arz edilen ürünlerin tamamı çiftçi kayıt sistemi dahilinde satın 
alınmaktadır. TMO alımlarını tüm işyerlerinde sürdürmektedir. Cari tarih itibariyle geçen yıla 
göre 4 kat fazla alım yapılmıştır. 

SORU 2) Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl müdahale alımlarına tonaj sınırlaması 
getirmesinin buğdayın kilo fiyatındaki düşüşte etkisi olmuş mudur? 

CEVAP 2) 30 tonluk limit uygulaması Türkiye'de ortalama arazi büyüklüğünün 61 dekar 
olması ve üreticilerimizin % 70'inin 30 tonun altında üretim yapması nedeniyle 
uygulanmıştır. 30 tondan fazla ürünler üreticilerin talebi halinde TMO depolarına emanete 
alınmıştır. 

Ancak uygulamanın, bazı kesimlerce fiyatların aşağıya çekilmesi yorumuyla istismar 
edilmesinden dolayı, 30 tonluk alım limiti 50 tona çıkarılmıştır. 

SORU 3) Tonaj sınırlamasının Toprak Mahsulleri Ofisinin işlerini olumsuz olarak etkilediği 
doğrumudur? 

CEVAP 3) Alımlarda limit uygulaması, yoğun hububat arzını kısmen engellemiştir. TMO 
alımlarında herhangi bir sıkıntıya sebep olmamıştır. 

SORU 4) Türkiye için stratejik önemi bulunan buğdayın, yanlış tarım politikası nedeni ile 
üreticisinden uzaklaştığı ve çiftçinin zararına gelişmesini nasıl açıklıyorsunuz, nedenleri 
nelerdir? 

SORU 5) Bu iddialar doğru ise alman tedbirler ve araştırmalar hangi aşamadadır? 
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CEVAP 4-5) 

YILLAR 

2001 
2002 
2003 
2004 

2005(Tahmini) 

ÜRETÎM 
(Ton) 

19.000.000 
19.500.000 
19.000.000 
21.000.000 
21.000.000 

EKtLtŞ 
(Ha) 

9300.000 
9300.000 
9.100.000 
9.300.000 
9.300.000 

Tablodan da görüldüğü üzere; 2005 yılı buğday üretiminde, son yıllar ortalaması civarında bir 
rekolte beklenmektedir. Rekoltede bir düşüşün söz konusu olması, üreticinin buğday 
üretiminden kaçışından ziyade iklim koşullarından kaynaklanmaktadır. 

Bilindiği üzere, ülkemizde hububat hasadı 2,5-3 ay gibi kısa bir dönemde yapılmakta ve 
piyasaya arz edilmektedir. Bu nedenle alım döneminde ürün arzının talebin çok üzerinde 
olması nedeniyle piyasalarda hareket görmeyen miktardaki ürün TMO'ya yönelmektedir. 

TMO bu dönemde, piyasanın çiftçimizin zararına gelişmesini önlemek ve üreticilerimizin 
sızlanmalarına meydan vermemek için 203 sabit işyerine ilaveten 64 geçici alım merkezi 
açmak suretiyle alımları hızlandırmıştır. TMO tarafından günlük ortalama 95 bin ton alım 
yapılmakta olup, cari tarih itibariyle 1.200.000 ton alım yapmıştır. Ürün bedellerinin 
ödenmesinde herhangi bir problem söz konusu değildir, ödemeler zamanında yapılmaktadır. 

2005/2006 alım döneminde, mevcut hububat alım politikalarına ilave olarak, ilk kez prim 
uygulaması yapılmıştır. Prim uygulaması ile tarımsal faaliyetin kayıt altına alınması 
hedeflenmiştir. 

503.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleş
me yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7347) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1-Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

-1808 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

3 - Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4- Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 1 4 . 0 . B H İ 0 1 - ^ ^ 9 AĞUSTOS 2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7347-12649/36292 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, "Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/7347) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. yk 

Aİ^COŞKJjf 
Sanayi ve Ticaret Ba\anı 

EK: önerge cevabı 

HATAY MİLLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesinde bahsedilen konulara ilişkin olarak Bakanlığımız Bağlı ve İlgili 
Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde Bakanlığımız personeline 
maaş ödenmek üzere her hangi bir bankayla sözleşme imzalanmamıştır. Dolayısıyla böyle 
bir sözleşme olmadığı için bankalarca para verilmesi, mal veya hizmet sunumu gibi bir 
taahhütte de bulunulmamıştır. Ancak, Eylül 2002 tarihinde Vakıfbank Yenimahalle 
şubesiyle imzalanmış 4 yıl süreli 03.09.2002 tarihli protokolün dışında Bakanlığımızda her 
hangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
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T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1-Teşekkülün yurt sathına yayılan fabrika, bölge ve kantarlarında yaklaşık 23.560 adet 
personel görev yapmaktadır. 

Teşekkülün faaliyetleri Genel Müdürlüğe bağlı 25 Şeker Fabrikası, 5 Makina 
Fabrikası, 1 Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası, 1 Tohum İşleme Fabrikası, 1 Şeker Enstitüsü 
ve Yardımcı Tesisler, 1 Sarımsaklı T.İ.M. ve 1 Alım Satım Bölge Müdürlüğü ile 25 Şeker 
Fabrikamıza bağlı olarak 153 Ziraat Bölge Şefliği ile 307 kantarda sürdürülmektedir. 

Teşekkülün çalışanlarının görev yerleri itibariyle dağınık olması nedeniyle gerekli 
görülen yerlere Bankamatik cihazı koydurularak, tüm personelimize aynı şartlarda hizmet 
verilmesinin sağlanması açısından personel maaşlarının bankamatiklerle ödenmesi ile ilgili 
bankaların seçimi Teşkilat Müdürlüklerince en iyi hizmet sunumu esas alınarak 2002 yılı 
Kasım ayından itibaren yapılmaktadır.. 

Banka seçimi yapılırken; 

Bankaların maaş ödeme gününden üç gün önce paranın yatırılması taleplerine 
karşılık Kurumca bir gün önce yatırılmasında ısrarla durulması, 

- Personelin yoğun olduğu fabrikalarda bankamatik cihazı sayısının artırılarak iş 
gücü kaybının asgariye düşürülmesi, 

- Bankamatik cihazlarının 24 saat kesintisiz hizmet sunmasının temini, 
Bankaların yurt sathında yaygın bankamatik cihazlarının bulunup bulunmadığı, 

- Hizmetin cazip olmadığı yerlerdeki fabrikalarımızda (Kars, Ağrı, Muş, Erciş, 
Elbistan, Elazığ vb.) söz konusu hizmetin bankamatik aracılığı ile yaptırılmasının 
sağlanması, 

- Hizmete talip olup yukarıda belirtilen hususları temin edebilen bankalardan varsa 
kamu nitelikli olması, 

hususları üzerinde titizlikle durulmaktadır. 

2-Personelin maaş ödemesi ile ilgili teşkilatımız ile Bankalar arasında düzenlenen 
protokollerde mal ve hizmet sunumu taahhüdü şeklinde herhangi bir hüküm yer 
almamaktadır. 

3-Bankalarla düzenlenen protokollerde yer almamakla birlikte, bazı Şeker 
Fabrikasında spor faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi adına tesislerdeki noksanlıkların 
giderilmesi ile gerekli spor malzemesi tedariki vs. için bankalar spor kulüplerine reklam 
verebilmekte veya makbuz karşılığı spor kulübü adına bağış yaptığı da olmaktadır. 

4-Personel maaşlarının bankamatiklerle ödenmesinde personele kesintisiz en iyi 
hizmetin verilmesi ve yatırılacak paranın maaş ödeme gününden önce asgari sürede 
yatırılması (bir gün önce), bu suretle personel maaşları için yatırılacak paranın Teşekkülce 
daha fazla gün değerlendirilmesi ile l'nci soruya verilen cevapta bçlirtilen diğer hususlar 
üzerinde titizlikle durulduğundan bankalardan herhangi bir nakit alınması söz konusu 
olmamaktadır. Birinci maddede belirtilen hususlardan taviz verilmediği için bazı bankaların 
bu hizmetin yapılmasına olan ilgilerinin azaldığı görülmektedir. 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 

Soru önergesinde belirtilen tarihten önce Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şube ile 
17.11.2000 tarihinde 3 yıllık bir protokol imzalanmıştır. 
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Vakıflar Bankası Merkez Şubesinin 12.03.2003 tarih ve 247 sayılı yazısı ile 17.11.2000 
tarihinde imzalanan protokolün 3 yıl daha uzatılması talep edilmiş ve Yönetim Kurulunun 
21.03.2003 tarih ve 19 sayılı toplantısında ilgili talep kabul edilmiştir. 
Yapılan bu süre uzatımı karşılığında Vakıflar Bankası Merkez Şube Enstitüye 

45.000.000.000.TL. ödenek tahsis etmiş ve bunun 20.000.000.000. TL. 24.04.2003 tarihinde 
Vakıflar Bankası DPT bürosu nezdinde bulunan 2008274 nolu Enstitü hesabına yatırılmış ve 
bütçede bağış ve yardımlar kaleminde yer almıştır.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Makam 
katında yapılan tadilat için Vakıflar Bankası Merkez Şube tarafından yüklenici firmaya 
25.000.000.000.TL. ödeme yapılmıştır. 
Enstitünün Bankalarla maaş protokolü yapılmasına ve sonucunda yapılan bağışın ne şekilde 
kullanılacağı Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Enstitünün Vakıflar Bankasıyla halen devam 
eden bir protokolü bulunmaktadır. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

1-9 (dokuz) Bankanın Genel Müdürlüklerine gönderilen şartnameler gereği Davet Usulü 
ile yapılan ihale neticesinde Pamukbank T.A.Ş ile 17.05.2002 tarihinde 3 yıllık 
sözleşme imzalanmış ve sözleşme 31.12.2004 tarihinde sona ermiş olup, sözleşme şartlar 
ve kullanım yerleri aşağıdaki gibidir. 

- 18 sayı KOSGEB Sanayicinin Sesi Dergisi bastırılmış ve hedef kitlemiz olan 
KOBt'lere dağıtılmıştır. 

- 33 milyar TL KOSGEB banka hesabına yatırılmış ve KOSGEB Bütçesine gelir 
kaydedilmiştir. 

2- 12 (oniki) Bankanın Genel Müdürlüklerine gönderilen şartnameler gereği Davet Usulü 
ile yapılan ihale neticesinde Akbank T.A.Ş ile 01.01.2005 tarihinde 3 yıllık sözleşme 
imzalanmış olup, sözleşme şartlar ve kullanım yerleri aşağıdaki gibidir. 

Sözleşme süresince toplam 18 sayı kullanılacak KOSGEB Sanayicinin Sesi 
Dergisi'nin bastırılması, Başkanlık ve Hizmet Birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 50 
adet dizüstü bilgisayar alınması taahhüt edilmiş olup, dergiler periyodik olarak çıkarılmakta, 
bilgisayarlar ise teslim alınıp personelin kullanımına sunulmuş bulunmaktadır.Ayrıca Kamu 
İhale Uygulama yazılımı alınmıştır. 

Diğer cari nitelikteki giderler için 35 Milyar TL'lik tahsisat yapılmış ve bu tutardan 
cari nitelikli harcamalar da ihtiyaca göre yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, personel ücret ödemelerinde önergenin 4.'ncü maddesi kapsamında. 
uygulama düşünülmemektedir. Bugüne kadar olduğu üzere KOSGEB Mevzuatına uygun 
olarak yürütülen uygulamanın gelirlerinin KOSGEB ihtiyaçlarında kullanılması 
düşünülmektedir. 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

1-Enstitü personelinin maaş ödemeleri ile ilgili bankalarla Kasım 2002 tarihinden önce 
bankaların maaş ödemelerine ait standart sözleşmesi imzalanmış ve bu güne kadar devam 
etmiştir. 
2-Bankalarca Enstitüye sunulacak hizmetlerle ilgili olarak yapılan protokolde Enstitünün 
yaptığı hizmetler karşılığı alacağı ücret tahsilatlarından bankanın masraf almaması veya 
masrafı enaz seviyede tutması ile Enstitünün yapacağı ödemelerden herhangi bir masraf 
alınmaması konusunda taahhüt istenmiştir. 
3- Enstitüye bankalar tarafından para verilmesi öngörülmemiştir. 
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4- Enstitü personelinin maaş ödemeleri ile ilgili bankalardan herhangi bir para elde etmesi söz 
konusu olmamıştır. 

REKABET KURUMU 

1-Rekabet Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kurum Personelinin Kasım 2002 tarihinden bugüne 
kadar maaşları Türkiye Vakıflar Bankası Merkez Şubesi tarafından verilmiş olup 10/03/2004 
tarihinden bu yana ise T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi tarafından verilmektedir. Türkiye 
Vakıflar Bankası Merkez Şubesi ile maaşlar konusunda yapılmış bir sözleşme 
bulunmamaktadır. 

Her iki banka şubesi ile Kurum personelinin maaşlarının ödenmesi konusunda yürütülen 
uygulama Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün aylık ve ücret ödemeleri ile 
ilgili 6 Sıra No.lu Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak yürütülmüştür. 

Maaş ve diğer mali hakların ödenmesinde T. Vakıflar Bankası Merkez Şubesinin tercih 
edilmesinin sebebi adıgeçen banka şubesinin Kurumumuzda Kurum personeline hizmet veren 
bürosunun olmasıdır. Ancak bu bankanın Kurum paralaranın Kamu Haznedarlığı Tebliği 
gereğince adıgeçen bankaya yatırılamaması sebebiyle sözü edilen bankanın Kurumdaki 
büroyu kapatması üzerine Kurum personelinin maaşlarını verecek banka olarak T.C. Ziraat 
Bankası Bilkent Şubesi belirlenmiştir. Adıgeçen bankanın tercih edilmesinin nedeni sözü 
edilen bankanın Kamu bankası olması ve Kamu Haznedarlığına göre Kurum paralarının bu 
banka hesaplarında bulunmasıdır. 

2-Kurumumuz personelinin maaşlarını ödüyor olmaları sebebiyle T. Vakıflar Bankası Merkez 
Şubesi ile T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesinden bu işlem nedeniyle kendilerinden Kurum'a 
ya da Kurum personeline yönelik herhangi bir mal veya hizmet sunumu taahhüdü 
istenilmemiştir. 

3-Kurum personelinin maaşlarını veren T. Vakıflar Bankası Merkez Şubesi ile T.C. Ziraat 
Bankası Bilkent Şubesinden Kurumumuza herhangi bir şekilde para verilmesi söz konusu 
olmamıştır. 

4-Kurum personelinin maaşlarını ödeyen bankalardan bu işlem karşılığında alınacak paraların 
personele dağıtılması yönünde Kurumumuzda bugüne kadar herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kurum kamu kurumu olması nedeniyle kamu bankaları ile çalışmakta olup, personelin 
maaşlarının dağıtımı ile ilgili olarak T.C Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi ile sözleşme 
yapılmıştır. 

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ 

Kurum personelinin maaşları 16.01.2002 tarihinde yapılan ve 12.01.2005 tarihinde 3 yıl süre 
ile uzatılan protokol uyarınca Türkiye îş Bankası aracılığı ile ödenmektedir. 

- 1 8 1 2 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

Söz konusu bankanın tercih edilmesinin nedeni, Güven evler Şubesinin hizmet binasına 
yakınlığı ve yurt genelinde yaygın şube ağının olması göz önünde bulundurulmuştur. 
Banka ile genel uygulamalar çerçevesinde yapılan protokolde yer almamasına rağmen, Banka 
Yönetimi, Bilgisayar, Faks Cihazı, Projeksiyon Cihazı, Modem ve Yazıcı gibi malzemeleri 
kuruma bağışlamıştır. Söz konusu cihazlar kurum demirbaş kayıtlarına alınmış olup 
faaliyetlerde kullanılmaktadır. 

TÜRK AKREDtTASYON KURUMU 

Kurum personeli maaşlarını Türkiye tş Bankasından almaktadır. Kuruma ait diğer hesaplar 
T.C Ziraat Bankasındadır. Her iki bankayla da bu güne kadar herhangi bir anlaşma 
yapılmamıştır.îlgili bankalarla kurum arasında herhangi bir anlaşma olmadığı gibi sunulan 
hizmetten dolayı herhangi bir taahhüt de öngörülmemiştir. 

ŞEKER KURUMU 

CEVAP-1 : 31.12.2003 tarihinde fiilen faaliyete başlayan Kurum hizmet birimleri 
personelinin maaş ödemeleri, düzenlenen protokol ile T.C. Ziraat Bankası Bulvar Şubesi 
tarafından, ilgili personel adına vadesiz mevduat hesabı açılmak suretiyle ve ATM aracılığı ile 
yapılmaktadır. 

Söz konusu protokolde, Banka tarafından Kurum ve/veya personel lehine özel bir 
taahhüt (mal ve hizmet sunumu, ödeme vb.) bulunmamaktadır. 

Personel maaşlarının ödenmesinde aracılık edecek Bankanın belirlenmesinde, 
2004/1 sıra no.lu Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği esas alınmıştır. 

CEVAP-2 : Personel maaşlarının ödenmesine aracılık eden Banka şubesi tarafından, mal 
veya hizmet sunumuna ilişkin herhangi bir taahhüt öngörülmemiştir. 

CEVAP-3 : Banka ile Kurum arasında yapılan protokolde, ilgili Banka şubesi tarafından 
personel maaş ödemeleri karşılığında para verilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, Banka Şubesince Kuruma herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

CEVAP-4 : Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Banka Şubesince kuruma herhangi bir 
ödeme söz konusu değildir. 

504.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp, yapılmadığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7348) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

^ 
Mehmet ERASLAN 

DYP Hatay Milletvekili 
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1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu ^ paralar' hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say. : B.13 APK.0-12-00-00/-^C-OM& 5 A Ğ U S T 0 S 2005 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7348-12650/36293 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'a ait 7/7348 Esas 

No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında Bakanlığımız merkez 
birimlerinde çalışan personelin maaş ödemelerine yönelik 08/01/2002 tarihinde 5 yıl süreli ve 
26 maddeden oluşan bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız personel maaşlarına 
ilave edilen "ek ödeme ücreti" altındaki ödeme içinde 04/11/2004 tarihinde ek protokol 
imzalanmıştır. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. arasında, 
Kurum çalışanlarının maaş, fazla çalışma ve sair ödemelerine yönelik 01/01/2002 tarihinde 
27 maddeden oluşan 2 yıl süreli ilk protokol imzalanmış, bilahare 01/11/2004 tarihinde 
yenilenmiştir. 

Türkiye îş Kurumu Genel Müdürlüğü ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 
11/07/2003 tarihinde 29 maddeden oluşan protokol imzalanmıştır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. arasında da 2001 yılında 
altı yıllık süreyi kapsayan bir protokol imzalanmıştır. 

Söz konusu banka tarafından Bakanlığımıza ve Kurumlara ayni yardım yapılmış olup, 
nakdi yardım yapılmamıştır. 
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Banka seçiminde, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca yayınlanan 2003/1 sayılı 
Kamu Haznedarhğı Genel Tebliği'nin linçi maddesinin linçi paragrafında öngörülen, kamu 
kurumlarının bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan kaynaklarının T.C. Merkez Bankası 
ve T.C. Ziraat Bankasının yanı sıra Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasında 
değerlendirilmesi kapsamında, Ülke geneline yaygın şube adedi fazla olan bankalardan teklif 
alınmakta, hangisi daha fazla ayni yardım (bilgisayar, demirbaş vs. malzeme) taahhüt ederse o 
banka tercih edilmektedir. Bu çerçevede de T. Vakıflar Bankası tercih edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

505.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp, yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdûllatif 
ŞENER'in cevabı (7/7350) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Abdûllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN -
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları 
nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 
hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme 
yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne 
şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması 
tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paralan, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı ı B ^ . O . O O l / O ^ - ^ S ^ J^/otyOOS 

Konu : 7/7350-12653 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.1O.O0.02-735O-12653/36296 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/7350-12653 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bakanlığımız 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların göndermiş olduğu cevabi yazılar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Or.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-DPT Müsteşarlığının 14.07.2005 tarih ve 3283 sayılı yazısı ve eki.ı 
2-BDDK Başkanlığı'nın 18.07.2005 tarih ve 6372 sayılı yazısı.' 
3-SPK Başkanlığı'nın 15.07.2005 tarih ve 2412-16766 sayılı yazısı. 
4-Tütün, T.Mam.ve A.İ.Piy.Düz.Kur. Bşk.'nın 18.07.2005 tarih ve 5171 sayılı yazısı t 
5-TMSF'nun 20.07.2005 tarih ve 223-29722 sayılı yazısı. 
6-GAP İdaresi Başkanlığı'nın 18.07.2005 tarih ve 2337 sayılı yazısı. 
7-Avr.Birl. Eğt.ve Gençlik Prog.Mrk.Bşk.'lığınm 18.07.2005 tarih ve 11805 sayılı yazısı 
8-T.Kalkınma Bankası'nın 14/07/2005 tarih ve 2045 sayılı yazısı ve eki. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 
Genel Sekreterlik 

SAYI , . . / - — H TEM 2005 
KONU : S o r u önergesi 

B.02.1 .DPT.70.73 1 M& -SSI. 5"Vt. S2&3> M 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Doç. Dr. Sayın Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 08.07.2005 tarih ve B.02.0.001.(01).2438 sayılı yazınız. 

İlgi yazıda istenilmiş olan; Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın soru 
önergesine cevap verilmek üzere istenilen bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Türkiye Vakıflar Bankasf nca Teşkilatımızın sju anki hizmet binasına taşınmasına 
müteakip( 1984 yılında) bir büro açılmıştır. Söz konusu Büro. Müsteşarlığımız Mensuplarına o 
tarihten beri maaş ödemesi yapmakta ve diğer bankacılık hizmetleri vermektedir. 
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1- Müsteşarlığımız hizmet binasında 1984 yılından beri Bankacılık hizmeti veren 
Türkiye Vakıflar Bankası ile Teşkilatımız arasında ilki 21.02.2001- 21.02.2004 tarihlerini 
kapsayan, ikincisi de 21.02.2004- 21.02.2010 tarihlerini kapsayan iki Protokol imzalanmıştır. 

2- Hizmet binamızda bulunan odaların zeminleri 10-15 yıl evvel döşenmiş halılardan 
oluşmakta idi. Eskimiş, delinmiş ve oldukça kirlenmiş olan bu halıların yerine sağlık 
koşullarına uygun yer döşemesi yaptırılması yönündeki Müsteşarlığımız Mensuplarının talebi, 
20 yıldan fazla süredir Teşkilatımıza bankacılık hizmeti sunan Vakıf Bank tarafından kabul 
edilerek, yer döşemelerinin Bankalarınca yenilenmesi teklif olunmuştur. 

Bu doğrultuda, hizmet binamızın tüm odalarının zemin döşemeleri 
Müsteşarlığımızın dahli bulunmaksızın Vakıf Bank tarafından bir firmaya laminant parke 
yaptırılarak yenilenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. >^_^A /̂yvcj\JL^>5 
Dr Ahmet TIKTIK 

Müsteşar 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU7 

(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

Sayı :BDDK.2005.01.KtK-£3fr2 1 8 - 0 7 2005 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doc.Dr. AbdttUatif ŞENER) 

İlgi :08.07.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)2438 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

tlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Hatay Milletvekili 
Mehmet ERASLAN'm Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına sunduğu 7/7350 sayılı 
soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Kurumumuz personelinin maaş almakta olduğu banka ve şubesi, personelin kendi 
isteği doğrultusunda (Kuruma yakın olması gibi nedenlerle) belirlenmiş olup, söz konusu 
banka şubesiyle herhangi bir sözleşme akdedilmemiş ve dolayısıyla banka tarafından herhangi 
bir mal veya hizmet sunumu ya da ödemede bulunulmamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
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T .C . 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı : B.02.1 .SPK.0.73. / Q_ 4 i 2. * S" /07/2005 
Konu : Soru Önergesi 1 6 7 6 6 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
( Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: a) 08.07.2005 tarih veB.02.0.00l(01)2438 sayılı Evrak Akış ve Talimat 
Formu 

b) 13.07.2005 tarih ve B.02.0.001 (01)2537 sayılı Evrak Akış ve Talimat 
Formu 

İlgide kayıtlı Evrak Akış ve Talimat Formları ekinde gönderilen Hatay 
Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından verilen soru önergesinde Kurulumuzun 
maaş ödemeleri ile ilgili olarak Kasım 2002 tarihinden sonra bankalarla sözleşme yapılıp 
yapılmadığı, yapılmış ise sağlanan taahhütler hakkında bilgi istenilmektedir. 

Kurulumuz personelinin maaş ödemeleri ile ilgili olarak T.İş Bankası 
Emek/Ankara Şubesi ile en son 17.03.1998 tarihinde maaş ödemeleri protokolü 
yapılmıştır. Söz konusu protokolde maaş ödemeleri karşıhğında Kurulumuza herhangi bir 
ödeme yapılacağına dair hüküm bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/tl'içfr 
Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 

Kurul Başkam 

T.C. 
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI 

DÜZENLEME KURUMU 

Sayı : B.62.0.TDK.0.74.00.01/- $ 7 f / ff/07/2005 
Konu : 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sayın Doc.Dr.AbdulIatif ŞENER) 

İlgi: a) 08/07/2005 evrak çıkış tarihli ve 2438 sayılı yazılan. 
b) 13/07/2005 evrak çıkış tarihli ve 2537 sayılı yazılan. 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'in soru önergesine esas olmak üzere, maaş 
ödemeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) Kurumumuz 2002 yılı Temmuz ayında faaliyete geçmiş olup, 2003 yılının Haziran 
ayına kadar personel maaş ödemelerinde hiçbir banka aracı olarak kullanılmamıştır. 2003 
yılının Haziran ayında bazı bankaların, personel maaşlarının ödenmesi için aracı olma 
yönünde vermiş olduklan teklifleri değerlendirilmiş, neticede personel maaşlanmn T.Vakıflar 
Bankası T.A.O. aracılığı ile ödenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla anılan banka ile iki 
yıllık protokol imzalanmıştır. 
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2) 2003 yılında aracı banka; Personel sayımızın az olması nedeniyle (bu dönemde 
Kurumda 43 kişi çalışmaktadır) parasal boyutta hiçbir taahhütte bulunulmamış, ancak 
Bankaca Kurum personeline bireysel kredilerde (2 puan) düşük faizli ihtiyaç kredisi, maaşın 5 
katı tutarında kefilsiz tüketici kredisi avantajı ve diğer bankacılık hizmetlerinden masraf 
almama gibi imkanlar sağlamıştır. Aynı protokol döaemi içinde 2004 yılında ise fatura 
karşılığı olmak üzere Kurum ihtiyaçlarının giderilmesi ve personelin sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 10.000,-YTL Kurumumuza harcama yetkisi verilmiştir. Sözkonusu 
paranın tamamı öngörüldüğü şekilde fatura karşılığında harcanmıştır. 

3) Haziran'2003-Haziran'2007 döneminde, personel sayımızdaki artış da dikkate 
alınarak (halen Kurumumuzda 112 kişi çalışmaktadır) Kurumumuza fatura karşılığında 
harcama yetkisi olarak 45.000,-YTL taahhüt edilmiş olup, yapılan protokol çerçevesinde bu 
güne kadar olduğu Özere, gelecekte de personele nakit olarak verilmesi düşünülmemekte, 
bankanın sağladığı imkanların personelin sosyal faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

H.Nryazi ADALI 
Başkan 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA F O N U 

SAYI : TMSF.BHI.223/.29 <V"1/Z. 20/07/2005 

K O N U : Soru önergesi 

D E V L E T BAKANLIĞI ve 
B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 'NA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 04/07/2005 tarih ve B.02.0.00l/(01) 2438 - 7/7350 sayılı yazınız. 

îlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) personelinin maaş ödemeleri 01.06.2004 
tarihine kadar, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Fon arasında imzalanan 24.08.2001 tarihli protokol 
çerçevesinde yapılmıştır. Fon merkezinin 5020 sayılı Kanun ile değişik Bankalar Kanunu ile 
İstanbul olarak belirlenmesi ile Fonun Ankara'da yerleşik birimlerinin İstanbul hizmet binasına 
taşınması üzerine 10.05.2004 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile personel maaş 
ödemelerine ilişkin protokol imzalanmış ve 01.06.2004 tarihinden itibaren maaş ödemeleri söz 
konusu banka aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Anılan bankalar ile imzalanan protokoller standart (matbu) protokol metinleri olmakla 
beraber herhangi özel bir şart içermemektedir. Sözleşme yapılan bankaların seçiminde; banka 
şubesinin Fon hizmet binasına yakın olması, ATM ağının gelişmiş olması, kurum personeline 
bankacılık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması gibi hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 

2) Söz konusu bankadan Fon hizmet binasının kaba inşaat halindeki bir katının 
tamiratının doğrudan doğruya kendileri tarafından yapılması hizmeti temin edilmiştir. 

3) Söz konusu protokoller çerçevesinde bankalar tarafından Fona herhangi bir ödeme 
yapılması söz konusu değildir. 

4) Fon personeline maaş ödemesi yapan bankalar tarafından Fona herhangi bir ödeme 
yapılmadığı için bu şekilde bir uygulama söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet E R T Ü R K 
Başkan 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.GAP.0.İMİ (03)/ 2^3'3^~ Ankara 
Konu : Soru Önergesi Hk. 8 fl? 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. AbdUllatif ŞENER) 

İlgi: 08.07.2005 tarih ve B.02.0.001/(01) - 2438 sayılı evrak akış ve talimat yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan: Hatay Milletvekili Sn. Mehmet ERASLANTın 7/7350 
esas nolu yazılı soru önergesine GAP idaresi Başkanlığının cevapları aşağıdadır. 

SORU 1- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle. 
sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise. sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan 
bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

CEVAP 1- İdaremizle Vakıflar Bankası T.A.O. Çankaya Şubesi arasında 2001 yılında 
5 yıl için protokol imzalanmıştır. 

Söz konusu protokol, İdaremiz ve İdaremiz personeline açtırılacak vadesiz hesaplarını 
işleyişini, maaş ödemelerinde Bankanın Bankomat-724 hizmetlerinden yararlanma ve 
Bankanın bireysel ürün-hizmetlerinin kuruluş personelime (Kredili Bankomat. Kredi Kartı. 
Düzenli Ödeme. İnternet, Cali Center vb.) pazarlanması esaslarını kapsamaktadır. 

01.01.2005'tarihi itibariyle aynı Bankayla yukarıda bahsedilen kapsam hükümler 
çerçevesinde protokol 4 yıl süreyle yenilenmiştir. 

Sözleşme yapılan Banka, ' 'kamu haznedarlığı" yetkisine de haiz olması göz önünde 
bulundurularak hizmetin kalitesi, verimliliği ve sürekliliği değerlendirilerek seçilmiştir. 

SORU 2- Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi halinde 
söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde 
ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

CEVAP 2- Protokol hükümleri ayrı bir mal ve hizmel taahhüdü içermemektedir. 

SORU 3- Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış veya 
yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

CEVAP 3- Protokol hükümleri herhangi bir para taahhüdünü içermemektedir. 

SORU 4- Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi. sizde Bakanlığınıza bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4- Protokol hükümleri herhangi bir para taahhüdünü içermediğinden bu 
şekilde uygulama söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Muammer Yaşar ÖZGÜL 
Başkan 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

SAYI : B.02.2.EGP.0.74.00.00 fjJ80S' 
KONU: Soru önergesi MO „ _ 

fJİ.07. o> 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: Makamın 08.07.2005 tarihli ve (01)2438 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

ilgi form ekinde yer alan Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın maaş ödemeleri ile 
ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin 7/73S0 esas numaralı soru 
önergesine ilişkin cevap aşağıda sunulmuştur. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlan Merkezi Başkanlığı; personelinin maaş, ücret 
ve diğer ödemelerinin TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Bankomat-724 sistemi 
aracılığı ile ödenmesine ilişkin olarak anılan Bankanın ÇANKAYA ŞUBESt ile 23.07.2004 
tarihli protokol imzalamıştır. Protokolün imzalanması tarihinde 59 olan Merkez Başkanlığı 
personel sayısı 13.07.2005 tarihi itibariyle 70 kişidir. Söz konusu protokolde, Merkez Başkanlığı 
personeline Bankaca para verilmesi öngörülmemiştir. Diğer taraftan, 4968 sayılı Kanunla 
kurulan Merkez Başkanlığı, yine söz konusu Kanun çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı bütçesine konulan AB Eğitim ve Gençlik Programlarına katkı payı, Avrupa 
Komisyonunun tahsis ettiği malî yardımlar ile faiz, bağış gibi diğer gelirlerden oluşan 
kaynaklarını Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde adı geçen Banka Şubesinde Merkez 
Başkanlığı adına açılmış hesaplarda tutmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nuri BİRTEK 

Başkan 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 
SAYI : İKM/PRS- 'Z O t j ^ \ Ll ~^-, /2005 
KON l ' : 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ : 05.07.2005 gün ve B.02.0.00l/(01)2438 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu Eki 
04.07.2005 gün ve A.Ol.O.GNS.O.GNS.0.10.00.02-07/7350-12653-36296 sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Sn. Bülent ARINO'nın makamlarına hitaplı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın Makamlarının yazılı olarak 
cevaplanmasını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

geJL^l S&Û^J^SSAJ Bilgilerinize arz ederiz. 

EK: l B.hatt in SBKKİN Ett i fM C t V f t U l t 
<*MI MM* ivûmm aenel Müdür V«MI 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN SORU ÖNERGESİ CEVABI 
1- Bankamız personelinin maaşını ödeyen Bankalarla 1995 yılında sözleşme yapılmış olup, 

Kasım/2002 tarihinden bugüne kadar da herhangi bir sözleşme yenilemesi olmamıştır. 
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506.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp, yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/7352) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr.Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları 
nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 
hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme 
yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne 
şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması 
tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Say. : B.02.0.005AK/ H&* /A/e*/2003 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 07.06.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00-
02-11559 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından tevcih edilen 7/7352 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşlanndan alınan cevabi 
yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K L E R Beşir ATALAY 
1 - Cevabi yazılar Devlet Bakanı 
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TİKA 

Sayı : B.02.1.TİK.0.71.00.00/ ^ / f o ~ M ^ - L O U t» 
Konu : Soru Önergesi 

1 2 TEM 2005 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Beşir AT ALAY) 

İlgi : Devlet Bakanlığının 24.06.2005 tarih ve 7/7352/628 sayılı yazıları. 

İlgi yazınız eki Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın 05.07.2005 tarihli 
yazılan incelenmiş olup, söz konusu yazının içeriğinde yer alan sorular aşağıdaki gibi 
cevaplandırılmıştır: ] 

Başkanlığımız Personelinin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bugüne 
kadar geçen süre içerisinde, sözleşme imzalanmamıştır. 

Herhangi bir banka ile sözleşme imzalanmadığından ayni ya da nakti katkı 
alınmamıştır. 

Bilgilerim arz ederim. 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DÎE.0.65.00.03/906-JM3 

KONU: Soru Önergesi 

i I /07/2005 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi:05/07/2005 tarih ve B.02.0.005/031/1258 sayılı 7/7352 sayılı yazılı soru önergesi. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından Devlet Bakanı Sayın Beşir 
ATALAY'ın cevaplandınlmasını istediği 7/7352 esas sayılı yaab soru önergesinde belirtilen 
konularla ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
1- Soru önergesi 

Doç. Dr. Ömer DEMİR 
Enstitü Başkanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN TARAFINDAN 
DEVLAT BAKANI SAYIN BEŞİR ATALAY'A TEVCİH EDİLEN 7/7352 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Devlet İstatistik Enstitüsü personelinin maaşlarının banka aracılığı ile 
ödenmesine ilişkin olarak banka tespiti ve bu banka ile yapılacak protokol 
taslağım hazırlamak üzere oluşturulan komisyon tararından; Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile protokol imzalamak isteyen Türkiye İş Bankası A.Ş. Necatibey 
Şubesi, Finansbank A.Ş. Necatibey Şubesi, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
Yenişehir Şubesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O.'nın komisyona sunmuş oldukları teklifleri birçok yönden ayrıntılı olarak 
incelenerek, banka yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve tüm unsurların 
değerlendirilmesi sonucunda; 

- Devlet İstatistik Enstitüsüne olan mesafesi, 
- Devlet İstatistik Enstitüsüne kuracağı ATM sayısı, 
- Personelin yapacağı tüm bankacılık işlemlerinden ücret alınmayacak 

olması, 
- Personele bir maaş tutarında kredili maaş avansı açılacak olması, 
- Hesap ekstrelerinden ücret alınmayacak olnjası, 
- Kredi kartlarından yıllık kullanım ücreti alınmayacak olması, 
- Kendi ATMTerinin yanında Anadolubank» Cıubank, Denizbank, HSBC, 

MNG Bank, Sitebank, Şekerbank, Tekstilbank, Tekfenbank, TEB ve 
BankEuropa ATMUerininde ücretsiz kullanılacak olması, 

- Devlet İstatistik Enstitüsüne yapacağı bağiş miktarının teklif veren diğer 
bankalara göre daha yüksek olması vej maaş ödemesi yaptığı diğer 
kurumlar nezdinde yapdan araştırmada hethangi bir sorunun yaşanmamış 
olması kriterleri dikkate alınarak 01.05.2004 tarihinden itibaren (5) yıl 
süre ile Finansbank A.Ş. Necatibey Şubesi ile anlaşma yapılmasına karar 
verilmiş ve hazırlanan protokol taslağa Enstitü Başkanı tarafından 
onaylanmıştır. 

Anlaşma yapdan bankanın Mal ve Hizmet Alim Giderlerinde kullanılması ve 
harcanması şartıyla bağış olarak vermeyi taahhüt ettiği 600.000.000.000 TL.'nm 
ne şekilde kuUandacağı hususuna ilişkin olarak Maliye Bakanlığı üe yapdan 
yazışmalar neticesinde, söz konusu miktar faizi üe birlikte 701.930.000.000 TL. 
olarak Devlet İstatistik Enstitüsü 2005 Mali Ydı Bütçesinin 07.85.00.04-
01.3.2.00-6-03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)) tertibine özel ödenek olarak 
kaydedilmiş olup, Maliye Bakanlığı Bütçe Ijiygulama Talimatlarına uygun 
olarak harcanmaktadır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.BYE.0.73.00.05/ | 9 S S ©3/07/2005 

Konu: Soru önergesi hk. 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.BeşirATALAY) 

İlgi : Bakanlıklarının 05.07.2005 tarihli ve 081/1258 sayılı yazılan. 

Hatay Milletvekili sayın Mehmet ERASLAN tarafından Makamlanna tevcih edilen 
7/7352 esas sayılı yazılı soru önergesine, Makamlannca verilecek cevapta yararlanılmak 
üzere görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır. Şöyle ki: 

1) Genel Müdürlüğümüz personeli maaş, ikramiye gibi özlük haklarını, 13.01.1992 
tarihli Protokol çerçevesinde, Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O.'dan aldığından, 
Kasım 2002 tarihinden sonra herhangi bir banka ile personel maaşlarına ilişkin 
bir sözleşme yapılmamıştır. 

2) Maruz Protokolde, ilgili Banka mal, hizmet veya herhangi bir ödeme taahhüdü 
altına girmemiştir. Protokol, sadece personelin özlük haklan kapsamındaki 
ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

Arz ederim. 

Abdurraliman BÎIİGİÇ 
Genel Müdür 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0SYF/^2?/y % l912005 
Konu: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi: 05.07.2005 tarih ve B.02.0.005 / 031-1258 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından tevcih edilen 7/7352 esas 
sayılı yazılı soru önergesin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK:1) Yazılı Soru önergesinin cevabı Jülev,?t.B.,L.,?i 

Genel Müdür 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN' İN YAZILI £df& 
ÖNERGESİNİN CEVABI: (ESAS NO: 7/7352) 

Soru 1: Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda Çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ifee, sözleşme şartları nelerdir? 
Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

Cevap 1: Kasım 2002 tarihinden butarafa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonunda çalışan personel diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici 
görevlendirme ile çalıştığından Fondan maaş ödemesi yapılmamıştır. Ancak 9 Aralık 
2004 tarihli 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5263 sayılı Kanunla Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuş olup, bugüne kadar atanan 
2 personele maaş ödemesi yapılmıştır. Bu ödemeler içinde herhangi bir banka ile 
sözleşme imzalanmamıştır. 

Soru 2: Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi halinde 
söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

Cevap 2: Bankalarca herhangi bir mal veya hizmet taaihhüdü söz konusu olmamıştır. 

Soru 3: Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış veya 
yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

Cevap 3: Bankalarca para verilmesi söz konusu değildir. 

Soru 4: Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili;bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza bağlı 
kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyormusunuz? 

Cevap 4: Personel maaş ödemeleri karşılığında herhangi bir bankadan elde edilen 
para bulunmamaktadır. 

* 507.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla söz

leşme yapılıp, yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/7354) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları 
nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 
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2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 
hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme 
yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne 
şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması 
tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.12.07.00/ 
25.07.05 35865 

Konu : Soru Önergesi. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve 36301 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN tarafından tevcih edilen, 24/06/2005 tarihli ve 
7/7354 esas no'lu yazılı soru önergesinde zikredilen hususlarla ilgili olarak Bakanlığıma bağlı 
kuruluşlara ait bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

^6u/MyL^A^J 
EK: Not Asi. Kürsad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 
Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN tarafından yöneltilen 24/06/2QeŞ 

tarihli ve 7/7354 esas no'lu yazılı soru önergesine cevap < 

1- Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar Bakanlığıma bağlı; 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 
15/7/2005 15/7/2008 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde imzalanan 
protokol çerçevesinde Müsteşarlığın maaş ödemelerinde anılan banka 
yetkili kılınmıştır. Söz konusu Protokol kapsamında Müsteşarlık 
çalışanlarına bir çok olanak sağlanmıştır. ( EFTMerden ücret alınmaması. 
kefilsiz kredi olanakları, tüketici ve otomobil kredileri faizleri ile kredi 
kartı faiz oranlarında indirim, bireysel emeklilik sisteminde sağlanan 
avantajlar, TR-NET internet iletişim paketinde % 51 indirim, internet 
bankacılığı sistemine geçiş vb.). Adı geçen Bankanın belirlenmesi 
aşamasında. Türkiye'nin en büyük özel sektör bankaları ile devlet 
bankalarından teklif sunmaları istenmiş ve bu konuda en fazla avantaj 
sağlayan banka olması nedeniyle Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
seçilmiştir. 
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Gümrük Müsteşarlığı ( Merkez ve Taşra) personeline ödenen maaşlarla 
ilgili olarak T. İş Bankası ağırlıklı olmak üzere farklı bankalar ile 
çalışılmakta iken, 03/07/2002 tarihinde T. İş Bankası ile yapılan protokol 
çerçevesinde, adı geçen bankaca kurumumuz gereksinimleri için 
80.000.000.000 TL. tutarında ayni bağış taahhüdünde bulunulmuş ve 
bunun üzerine Müsteşarlık adına (merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 
personelin özlük ve sicil dosyalarının muhafazası için dosyalama ve arşiv 
hizmetlerinde kullanılmak üzere) raylı sistem kompact dosya dolabı ile 
çantası yaptırılmıştır. Diğer taraftan Vakıflar Bankası Bireysel Bankacılık 
Başkanlığınca verilen 19/09/2003 gün ve 273 sayılı teklif mektubu ile maaş 
ödemelerinin bankaları aracılığıyla yapılması teklifinde bulunulması 
üzerine, adı geçen bankanın kamu bankası olması da göz önünde 
bulundurularak teklifleri değerlendirilmiş ve 24/10/2003 tarihinde 
imzalanan 30 maddelik bir protokol ile Kasım 2003 tarihinden itibaren 
Vakıflar Bankası Emek Şubesi ile çalışılmaya başlanılmış ve protokol 
süresi 24/10/2008 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. personeli maaş ödemelerine ilişkin 
olarak sadece Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 17/10/2003 tarihli bir 
protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında Banka 
çalışanlarına bir çok olanak sağlanmıştır. ( EFT'lerden ücret alınmaması. 
kefilsiz kredi olanakları, tüketici ve otomobil kredileri faizleri ile kredi 
kartı faiz oranlarında indirim, bireysel emeklilik sisteminde sağlanan 
avantajlar, TR-NET internet iletişim paketinde % 51 indirim, internet 
bankacılığı sistemine geçiş vb.). Bankanın kurulduğu tarihten itibaren üst 
düzey yöneticileri maaş ödemeleri bir kamu bankası olan T.C. Ziraat 
Bankası aracılığı ile yapılmakta olduğundan diğer personelin maaş 
ödemelerinin de kamu niteliğine haiz bir banka ile yapılmasının uygun 
olacağı kanaatinin yanı sıra yaygın şube ağı ve gelişmiş internet bankacılığı 
sistemine sahip olması söz konusu bankanın seçilmesinde belirleyici 
olmuştur. 

2- Bakanlığıma bağlı; 

Dış Ticaret Müsteşarlığına Bankaca, yıllık bazda 215 Milyar T l / l i k bir 
ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenek, bütçe Ödeneklerinin yetersiz 
geldiği alanlarda; demirbaş malzeme alımı. Müsteşarlık hizmet binasının 
küçük ve büyük onarını işlerinde, temsil ve ağırlama giderlerinde 
kullanılacaktır. Ödeneğin kullanılması tamamıyla Müsteşarlık çalışanların 
ihtiyaçları doğrultusunda açık ve şeffaf bir yönetim anlayışına uygun 
olarak gerçekleştirilecektir. 

Gümrük Müsteşarlığında. Vakıflar Bankası ile yapılan protokol 
çerçevesinde, mevcut çelik dolapların ana hizmet binasına taşınarak 
yeniden monte edilmesi ile birlikte 38 adet çelik dolap alımı 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2004-2008 yıllarını kapsayacak şekilde 
Müsteşarlığın Merkez-Taşra Teşkilatı internet bağlantı hizmetlerinde 
kullanılacak olan ve bütçeden karşılanması gereken TR-NET internet 
hizmetleri (internet hizmetlerinin kurulumu sırasında gerekli olan iletişim 
cihazlarına yapılan ödemeler dahil) anılan Banka tarafından 
karşılanacaktır. Ödeneğin kullanılması tamamıyla Müsteşarlık çalışanların 
ihtiyaçları doğrultusunda açık ve şeffaf bir yönetim anlayışına uygun 
olarak gerçekleştirilecektir. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 'ne. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
tarafından, personel maaşlarının aktarılması ve kullandırılmasına ilişkin 
teknik kolaylıklar dışında herhangi bir mal veya hizmet sunumu söz konusu 
değildir. 
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3 - Bakanlığıma bağlı; 

Dış Ticaret Müsteşarlığına yukarıda belirtilen ödenek dışında Bankaca 
doğrudan para aktarımı yapılmamaktadır. 

Gümrük Müsteşarlığına yukarıda belirtilen ödenek dışında Bankaca 
doğrudan para aktarımı yapılmamaktadır. 

- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş."ne. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
tarafından, maaş ödemelerine aracılık etme işlemleri nedeniyle herhangi 
para verilmesi öngörülmemiştir. 

4- Bakanlığıma bağlı; 

Dış Ticaret Müsteşarlığında, ödenek bireysel bazda kişilerin değil. 
Müsteşarlıkla ilgili olarak belirtecekleri ihtiyaçların karşılanmasında 
kullanılacaktır. Para aktarımı söz konusu değildir. 

Gümrük Müsteşarlığında, ödenek bireysel bazda kişilerin değil. 
Müsteşarlıkla ilgili olarak belirtecekleri ihtiyaçların karşılanmasında 
kullanılacaktır. Para aktanmı söz konusu değildir. 

- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından, Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O. 'ndan maaş ödemelerine aracılık etme işlemleri nedeniyle herhanm' 
bir şekilde para alınmamıştır. 

508.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla söz
leşme yapılıp, yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7355) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN . 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartlan 
nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 
hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme 
yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne 
şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması 
tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00.16İS /£/2./2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7355-12659/36302 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'a ait 7/7355 esas nolu 
Yazılı Soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştu/. / 

Bilgilerinize arz ederim. V V Al M 

Nim^YçUByKÇU 
DevletBakanı 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 
7/7355 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları 
nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

CEVAP 1 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

SHÇEK Genel Müdürlüğü ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 
arasında 20.03.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4 yıl süreli, Kurumun 
personele yapacağı ödemeye, banka tarafından aracılık edilmesine ilişkin Protokol 
imzalanmıştır. Bunun dışında herhangi bir sözleşme imzalanmamıştır. 

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde, genel bütçeye dahil daireler, katma 
bütçeli idareler, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk Lirası cinsinden hesaplarda 
toplarlar. Hükmü yer almaktadır. Ancak maaş hesaplan ile ilgili bir hüküm 
bulunmamakla beraber banka seçiminde bu hüküm göz önünde bulundurulmuştur. 

Genel Müdürlüğümüzce, 07.04.2005 tarihinde İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüklerine yazılan yazıda, Protokol süresinin bitim tarihinden itibaren personel 
maaş ve benzeri ödemelerinin, birliktelik sağlanması bakımından, Vakıflar Bankası 
Şubeleri ile düzenlenecek Protokol kapsamında yapılması belirtilmiştir. 
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Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

Başkanlığımızda görev yapan personel, maaşlarını her ay Vakıflar 
Bankasından almaktadır. İlk protokol 01.05.2000-01.05.2005 tarihleri arasında 
imzalanmıştır. 

İkinci protokol ise 10.05.2005 tarihinde başlamış olup, 3 yıl sürelidir. Protokol 
ile Banka Başkanlığımızda görev yapan personele, tüketici kredisi isteği halinde, bu 
krediye uygulanan cari faiz oranından % 25 indirim yaparak kredi vereceğini taahhüt 
etmiştir. 

Konuya İlişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz personelinin maaş aldığı bankayla yapılan sözleşme 
Kasım 2002 tarihinden önce olup, o günden bu güne kadar başka bir sözleşme 
yapılmamıştır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzün 3 Kasım 2002 tarihinde Maaş ödeme hizmeti için 
Akbank Meşrutiyet Şubesi ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.. 

SORU 2 : 

Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda hangi 
amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 

CEVAP 2 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bankalarca mal veya hizmet sunumu taahhüdünde bulunulmamıştır. Ancak; 
Genel Müdürlüğümüzün 2002 yılında "Yuvada Sizinde Bilgisayarınız Olsun" 
Kampanyasına, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 10 Milyar TL. bağış yaparak 
katılmış ve amacına uygun değerlendirilmiştir. 

Ayrıca Kurumumuzun Nisan 2004 tarihinde gerçekleştirdiği 1. Sosyal Hizmet 
Şurasına, söz konusu banka 35 Milyar TL. maddi katkı sağlayarak sponsor olmayı 
kararlaştırmış; bu paranın 17.648.077.350 TL.'lik kısmı ihtiyacı karşıladığından, kalan 
kısmı ilgili bankanın hesabında kalmıştır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; (CEVAP 2-3) 

Sözleşmede taahhütler belirtilmemiş, hizmetin karşılığı olarak Banka 
tarafından Genel Müdürlüğümüze hibe amaçlı demirbaş malzeme alınmış olup, 
demirbaş defterine işlenmiştir. Bunlardan sonraki sözleşmeler karşılığında yapılacak 
yardımların da Genel Müdürlüğümüz denetiminde ve İlgili mevzuat esasları dikkate 
alınacaktır. 
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SORU 3: 

Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış 
veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde 
kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafınızca 
denetlenmekte midir? 

CEVAP3: . . .. . 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2002 tarihinden bu yana bankalarca SHÇEK hesabına, başka herhangi bir 
ödeme yapılmamıştır. 

SORU 4: 

Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paralan, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, söz de Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 4: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Personel maaş ödemeleri karşılığında, ilgili bankalardan elde edilen başka bir 
para olmadığı gibi olması halinde de çalışan personele dağıtılması 
düşünülmemektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Yapılan sözleşme sonucunda Bankların yaptığı hibeler, Genel 
Müdürlüğümüzce nakit para olarak değil demirbaş eşya olarak alınmaktadır. 

Saygılarımla. \ 1 . M 

NimeKölgJUKÇU 
Devlet Bakanı 
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509.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/7357) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLJ 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartlan nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLİĞİ 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7043-CS U W ) -7,3 TEMMUZ 2005 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 04 TEMMUZ 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS 0. 10. 
00.02-7/7357-12661/36304 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından verilen 7/7357 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKİ : (M.Vecdi GÖNÜL 
(Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) Svlillî Savunma Bakanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN TARAFINDAN VERİLEN 

7/7357 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bankacılık hizmetleri için Türkiye çapında 
her garnizonda mevcut banka şubeleri ile sözleşme imzalanarak bankacılık hizmetleri 
alınmaktadır. 

Protokol şartları tüm bankalara duyurularak teklifler alınmakta, bölge şartları ile 
emniyet ve IKK tedbirleri göz önüne alınarak Türk $ilahlı Kuvvetleri ve personel lehine en 
uygun teklifleri sunan banka ihale yöntemiyle belirlenmektedir. 
2. Protokol şartlarına göre kurulacak ATM'ler ve Uydu Şubeler için yer tahsisine karşılık 
olarak her metrekare için, mali yıl başında belirlenert memur maaş katsayısının 10.000 ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutar, banka tarafından ilgili hesaba yıllık bedel olarak 
yatırılmaktadır. 

3212 sayılı kanun kapsamında yapılan hizmet amaçlı yer tahsisleri nedeniyle tahsil 
edilen paralar MSB 1 Numaralı Merkez Saymanlığımın hesabına yatırılmaktadır. 2004 yılı 
Ankara Garnizonunda uydu şubelerden ve ATM'lerd0n gelen toplam bedel 55.500 YTL'dır. 
Hesapta biriken paralar Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon faaliyetlerinde 
kullanılmaktadır. 
3. Protokol şartlarında, personel maaş ödemeleri karşılığında bankadan nakit para 
ve/veya mal/malzeme talebi yer almamaktadır, ihaleyi kazanan bankadan hiçbir şekilde 
promosyon alınmamaktadır. 
4. Protokol şartlarında; mevduat sahipleri lehine yapılacak yenilikler ve sağlanacak ilave 
imkânların kurum personeline aynen uygulanması, yıprt içi ve yurt dışı EFT işlemlerinden 
komisyon alınmaması, kredi kartları için yıllık kart ücretti alınmaması, maaş ve kredi kartları 
hesap bildirim cetvelleri için masraf alınmaması, personelin hesabına banka şubelerinden 
yapılacak yurt içi ve yurt dışı havalelerinden ücret alırimaması gibi kurum personeli lehine 
olanaklar yer almaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

510.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla söz
leşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7358) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

MeftıftefERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 
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1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4-Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.610-01/-\< i tfe>' 'Z^7'3 '7 2 AĞUSTOS 2005 
KONU :Hatay Milletvekili ^ 

Sayın Mehmet ERASLAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İIgi:TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.01.0.ONS.0.10.00.02-7/73 58-12666/36309 
sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın) 7/7358-12666 sayılı yazılı soru Önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. » 

BÜfelfYILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

E K : 
1 Cevap formu 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN' 
7/7358-12666 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 200İ tarihinden bu güne kadar geçen süre 
içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme 
şartları nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hatıgi yöntemle belirlenmiştir? 
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SORU 2- Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınızı ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve 
kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

SORU 3- Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme 
yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde 
kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konufcu paraların harcanması tarafınızca 
denetlenmekte midir? 

SORU 4- Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen 
söz konusu paralan, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınız ve 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

Ulaştırma Bakanlığı ile Bağlı, İlgili ve İliikili Kuruluşlarındaki Personel özlük 
haklarının ödenmesi yönünde Türkiye Vakıflar Bankası'nın çeşitli şubeleri ile tip 
sözleşmeler yapılmıştır. 

Banka seçiminde; banka şubesi yerinin kuruma yakınlığı, lokal genişliği, 
personel, makine ve ekipman imkanları, işlem hacmi, otomasyon uygulamasının 
(ATM) sağlanması gibi hususlar dikkate alınarak seçim gerçekleştirilmiştir. 

Sözleşmelerde, Bankaya yatırılacak özlük haklarının ödenmesi karşılığında 
herhangi bir taahhüt alınmamıştır. 

Ancak, Bankalarla yapılan protokollerde herhangi bir taahhüt veya istek 
olmamakla birlikte Banka; kendilerinin tercih edilmesi nedeniyle reklam ve 
tanıtımları bağlamında, çeşitli hizmetlere katilini, demirbaş ve malzeme alımlarına 
katkı, Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübüne) bağış ve yardımlar ile maaşını bu 
bankadan tahsil eden personele maaşları karşıUğı cazip şartlarla kredi imkanları 
sağlamıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı bağlı kuruluşu Den|izcilik Müsteşarlığı Genel Bütçe 
Kanunu hükümlerine tabi kurum olup, Sayıştay denetimine tabidir. Ulaştırma 
Bakanlığı'nm İlgili ve İlişkili kuruluşları ise Bakanlığımızca g«rektiği zamanlarda 
denetlendiği gibi, Yüksek Denetleme Kuruhlı ve TBMM KTT Komisyonu 
denetimlerine tabi olup, her türlü iş ve işlemleri demetlenmektedir. 

511.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleş
me yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7359) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. \ \ I 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 
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1 - Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin maaş aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar 
geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle sözleşme imzalanmış mıdır? 
İmzalanmış ise, sözleşme şartlan nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? 

3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne 
kadar ödeme yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paralan, bazı kamu kuruluşlannda olduğu gibi, sizde Bakanlığınız 
ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Korulu Başkanlığı 

B.18.0.APK.0.03-02/090.01-İO£»- TJU+g \ / £ /2005 

Sayın Mehmet ERASLAN'm 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi : TBMM'nin 04/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lÖ.00.02-7/7359-12646/36289 sayılı 
yazısı. 

îlgi yazı ekinde alman Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın "maaş 
ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp {yapılmadığına ilişkin" 7/7359 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 
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HATAY MİLLETVEKİ SAYIN MEHEMET ERASLAN'IN 
"MAAŞ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ OLARAK BANKALARLA SÖZLEŞME YAPİLİP 

YAPILMADIĞINA İLİŞKİN" 7/7359 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 
maaş, ücret ve diğer ödemelerin Bankomat-724 sistemi aracılığıyla ödenmesine ilişkin 
protokol 02/04/2003 tarihinde yapılmıştır. Protokol 5 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 

Söz konusu Protokelle; 

Personele avantajlı faiz oranı ile kredi kartı ve kredili bankomat verilmesi, 

Kredi kartlarından herhangi bir ücret talep edilmemesi, 

Tüketici kredilerinde Banka cari faiz oranından 0,10 Puan daha düşük faiz oranı 
uygulanması, 

Personelimizin kullanımına özel 2 adet ATM cihazı tahsis edilmesi, 

Ücretsiz olarak yatırım hizmetleri sunulması, 

Düzenli ödeme, internet ve telefon bankacılığı hizmeti sağlanması, 

Gibi personelimizin bankacılık hizmetlerinden faydalanmasında avantajlar elde 
edilmiştir. 

Bakanlığımız bağlı kuruluşlarından Orman Genel Müdürlüğünce 09/12/2003 tarihinde 
Vakıflar Bankası ile 3 yıl süreli protokol imzalanmış olup, sözleşme şartlan idari maddeleri 
kapsamaktadır. Personelin maaş ödemelerinin yapılması dışında sözleşmede herhangi bir 
taahhüt bulunması söz konusu değildir. 

Yine, Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca; 
Başbakanlık Hazine Mûsteşarlığı'nın 11/04/2003 tarih ve 22342 sayılı Genelgesi 
doğrultusunda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankarfr Şubesi ile 26/09/2003 tarihinde 
sözleşme yapılmış, sözleşme maddeleri dışında Kurum'a Veya personele herhangi bir imtiyaz 
sağlanmamıştır. 

3- 02/04/2003 tarihli protokolle 2 nci maddede belirtilen hizmetlerin yanı sıra tüm 
masrafları Bankaya ait olmak üzere idaremizden hiçbir ücret ödenmeyip 4 adet binek taşıtı 
tahsis edilmiş olup, Başbakanlığın 2001/23 sayılı Genelgjesi içeriğine uygun olarak hizmet 
vermektedir. 

4- Bankadan alman hizmetler karşılığında Bakanlığımıza herhangi bir para aktarılması 
söz konusu değildir. 
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512.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kanun tasarılarının gerekçelerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/7361) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

58. ve 59. Hükümetin Acil Eylem Planında yer alan faaliyetler arasında 
KYR-45 Kodu ile Kanun gerekçelerinde kanunun getireceği fayda ve maliyetlerin yer 
alacağı belirtilmiş ve 2005 yılı Mart ayında yayınlan Acil Eylem Değerlendirme 
Raporunda bu faaliyetlerin tamamlandığı ifadesi yer almıştır. 

Gerek Bakanlar Kurulu aracılığı ile gerekse Milletvekilleri aracılığı ile TBMM'ye 
sunulan Kanun Tasarı ve Tekliflerin gerekçelerinde Kanunun getireceği fayda ve 
maliyetler yer almamaktadır? 

Bu çerçevede; 

1- TBMM'ne Başbakanlık tarafından sevk edilen Kanun gerekçelerinde, 
Kanunun getireceği fayda ve maliyetlerin yer almamasını ancak buna 
rağmen Acil Eylem Planında gerçekleşen faaliyetler arasında yer almasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2- Bundan sonra Başbakanlık tarafından TBMM'ne sevk edilen Yasa 
Tasarılarının gerekçelerinde bundan sonra Kanunların getireceği fayda ve 
maliyeti yer alacak mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/©/ " *&& O/ /Otf/2005 

Konu : 7/7361 -12700 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7361-12700/36380 
sayılı yazınız. 

b)Başbakanlığın 08.07.2005 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-463-2/3317 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/7361-12700 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 26/07/2005 tarih ve B.02.1.DPT.0.08.04-38/3506 sayılı yazısı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1- DPT Müsteşarlığı'nın 26.07.2005 tarih ve 3506 sayılı yazısı ve eki. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

'/3?o< SAYİ : B.02.1 .DPT.O.08.04 - 3 " ? 
KONU s .. 

Soru önergesi ^ ^ ^ 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 8.07.2005 tarih 

ve B.02.0.KKG.0.12/106-463-2/3317 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı ile, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından 

Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 7/7361 sayılı yazılı soru önergesinin Devlet 

Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn.Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) tarafından 

cevaplandırılmasının tensip edildiğinden bahisle, önergenin süresi içinde 

cevaplandırılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması ve sonucun 

bildirilmesi talep edilmektedir. 

Söz konusu soru önergesinde yer alan sorular ile ilgili olarak hazırlanan 

cevaplar ekte yex almaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

--^JI^H^VOVAAJ^ 

Dr. Ahmet TIKTIK 

Müsteşar 

Ek: 7/7361 Sayılı Yazılı Soru Önergesine Ait Cevaplar 

7/7361 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
HAZIRLANAN CEVAPLAR 

Sorular: 

58. ve 59. Hükümetin Acil Eylem Planında yer alan faaliyetler arasında 
KYR-45 Kodu ile Kanun gerekçelerinde kanunun getireceği fayda ve 
maliyetlerin yer alacağı belirtilmiş ve 2005 yılı Mart ayında yayınlanan Acil 
Eylem Değerlendirme Raporunda bu faaliyetlerin tamamlandığı ifadesi yer 
almıştır. Gerek Bakanlar Kurulu aracılığı ile gerekse milletvekilleri aracılığı ile 
TBMM'ye sunulan Kanun Tasarı ve Tekliflerin gerekçelerinde Kanunun 
getireceği fayda ve maliyetler yer almamaktadır. 
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Bu çerçevede; 

i- TBMM'ne Başbakanlık tarafından sevk edilen Kanun gerekçelerinde, 
Kanunun getireceği fayda ve maliyetlerin yer almamasını ancak buna 
rağmen Acil Eylem Planında gerçekleşen faaliyetler arasında yer 
almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2- Bundan sonra Başbakanlık tarafından TBMM'ne sevk edilen Yasa 
Tasarılarının gerekçelerinde bundan sonra Kanunların getireceği 
fayda ve maliyetler yer alacak mıdır? 

Cevaplar: 

Acil Eylem Planının, Başbakanlığın sorumluluğundaki KYR-45 Kodlu 
faaliyetinde; "Kanun gerekçelerinde kanunun getireceği fayda ve maliyetlerin yer 
alacak" denilmektedir. Süresi "sürekli" olarak belirtilen faaliyet konusunda 
yapılacak işlem olarak "Kanun Değişikliği" öngörülmektedir. 

12.10.2003 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Gelir ve 
giderleri etkileyecek kanun tasarıları " başlıklı 14 üncü maddesinde; "Merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu 
giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak 
kanun tasarılarının getireceği malî yükü, ödenek türleri itibarıyla orta vadeli program 
ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. 
Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal 
hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının görüşleri 
eklenir" hükmü yer almaktadır. 

15.07.2004 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5227 sayılı Kamu Yönetiminin 
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde de 
bu konuda düzenleme yapılmıştır. 5227 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin c 
bendinde; "Yapılacak yeni düzenlemeler ve kurulacak birimler için düzenleyici etki 
analizi yapılır" hükmü yer almaktadır. Ancak, bilindiği üzere TBMM'de kabul edilen 
söz konusu Kanun, Cumhurbaşkanlığınca yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade 
edilmiş ve yürürlüğe girememiştir. 

Bununla birlikte, Başbakanlık tarafından; kanun, kanun hükmünde 
kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı eki kararlar ve diğer 
düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi amacıyla "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 
Taslağı" hazırlanmış olup, Taslakta düzenleyici etki analizine ilişkin hükümler yer 
almaktadır. 

Diğer taraftan, Soru önergesinde söz konusu edilen Mart 2005 tarihinde 
basılmış Acil Eylem Planı Uygulama Sonuçları Raporunda; yapılacak işlem olarak 
"Kanun Değişikliği" öngörülen KYR-45 Kodlu faaliyet ile ilgili olarak "2 Yıllık Kısmı 
Tamamlandı" denilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
ve iade edilmiş olmasına rağmen 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunda bu konuda düzenlemeler yapılmış 
olması, Başbakanlık tarafından yine bu konuda Yönetmelik Taslağı hazırlanmış 
olması, böylece Hükümet tarafından yapılması gerekenlerin büyük ölçüde yerine 
getirilmiş olması, faaliyetin "2 yıllık kısmının tamamlandığı" konusundaki 
değerlendirmeye esas teşkil etmektedir. Faaliyet süreklilik arz eden bir nitelikte 
olduğundan, "2 yıllık kısmı tamamlandı" şeklindeki bir değerlendirme faaliyetin 
bütünüyle tamamlandığını göstermemekte, ancak bu süre zarfında yapılması 
gerekenlerin Hükümet tarafından büyük ölçüde yerine getirildiğini ifade etmektedir. 
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573.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Dünya Bankasından ve IMF'den alınan 

kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'in cevabı (7/7362) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

lut-s 
Ümmet KANDOĞAN 

DYP Denizli Milletvekili 

1-Türkiye Dünya Bankasından ve IMF'den en çok kredi alan ülkeler 
sıralamasında kaçıncı sırada bulunmaktadır? 

2 - Türkiye Dünya Bankasından ve IMF'den 2000-2004 yıllarında ayn ayrı 
belirtilmek üzere ne kadar kredi almıştır? 

3-Bugün itibariyle Türkiye'nin Dünya Bankasına ve IMF'ye toplam ne 
kadar borcu bulunmaktadır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

25ı 07.05 
Sayı : B.02.1 .HM.O.DEİ.02.00/3000 -43212 
Konu : Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 8 Temmuz 2005 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-463-3/3327 sayılı yazısı. 

İlgi'de kayıtlı yazıda, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 7/7362 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak 
gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan 
cevap metni ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER: Ali BABACAN 
l_Yazı Devlet Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN TARAFINDAN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZA TEVCİH EDİLEN 7/7362 SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE İLİŞKİN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN C E V A P 
METNİ 

1) Türkiye Dünya Bankasından ve IMF'den en çok kredi alan ülkeler sıralamasında 
kaçıncı sırada bulunmaktadır? 

CEVAP: 

Dünya Bankası'nın bağımsız denetim şirketi tarafından düzenlenmiş en son yıllık raporu 
olan 2004 Yıllık Raporu'na göre, Banka'nın sağlamış olduğu krediler içerisinde Türkiye, 
30 Haziran 2004 itibariyle, Çin, Meksika, Brezilya, Endonezya ve Arjantin'in ardından 6. 
sırada yer almaktadır. 

30 Haziran 2005 itibariyle Uluslararası Para Fonu (IMF)'na en fazla borcu olan ülkeler 
arasında Türkiye, Brezilya'nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. 

2) Türkiye Dünya Bankasından ve IMF'den 2000-2004 yıllarında ayrı ayrı 
belirtilmek üzere ne kadar kredi almıştır? 

CEVAP: 

Dünya Bankası'ndan taahhüt bazlı dış borçlanmamız: 
Yıl 
Miktar (milyon $) 

2000 
1.787 

2001 
2.200 

2002 
1.670 

2003 
0 

2004 
1.585 

IMF'ten yapılan kullanımlar: 
Yıl 
Miktar (milyon SDR) 

2000 
2.622 

2001 
8.895 

2002 1 2003 
9.929 1 1.191 

2004 
794 

3) Bugün itibariyle Türkiye'nin Dünya Bankasına ve IMF'ye toplam ne kadar 
borcu bulunmaktadır? 

CEVAP: 

30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Türkiye'nin Dünya Bankası'na olan borcu 
6,096,060,708 ABD Doları'dır. 

30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Türkiye'nin IMF'e olan borcu 12,192,980,000 SDR'dır. 

514.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, yerel yönetimlerin kullandıkları kredilere ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7363) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk OZAK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanma»! için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 
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filer Bankası'nın temel görevi; belediyeler, belediye birlikleri ve il özel idarelerinin kamu 
kullanımı niteliği taşıyan her türlü kentsel alt ve üst yapı hizmetleriyle ilgili etüd, plan ve proje 
hazırlamak, bu konularda damşmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek ve söz konusu yatınmlann 
gerçekleşmesi için kredi sağlamaktır. 

Fakat son yıllarda belediyelerimiz yerel hizmetler yatırımlarında İller Bankası'ndan ziyade 
uluslar arası finans kuruluşlarım tercih etmekte, Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde gerçekleşen bu 
borçlanmaların geri ödemelerinde ise yüksek faiz oranlan nedeniyle ne yazık ki büyük sıkıntılar 
yaşanmaktadır. 

Bu noktada, Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Belediyelerin imar 
faaliyetlerini finans etmek üzere, 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla, İS Milyon 
sermaye ile önce "Belediyeler Bankası" adıyla temelleri atılan, 1945'te de bu bankanın görevlerini 
üstlenerek resmen kurulan "İller Bankası" nın vere! yönetimlerimize sağladığı kamu kredilerine 
davalı sisteminin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bunu nedeninin de İller Bankası'nın 
belediyelere ucuz kredi sağlamasının piyasa oluşumunu engellediği bu anlamda ticari 
bankaların uluslar arası sermayenin bu alana girmesini engellediği iddia edilmektedir. 

Bu görüşler ve bilgiler ışığında; 

1. Son beş yılda İller Bankası taralından yerel yönetimlerimize kullandırılan kredi -
miktan ve proje sayısı nedir? 

2. Yerel yönetimlerimizin altyapı hizmetleri için yaptığı borçlanmalar toplamı içinde 
İller Bankası bağlantılı borçlanmalarının oranını belirtebilir misiniz^ , . . 

3. Yerel yönetimlerimizin alt yapı hizmetleri için İller Bankası dışında bulduğu yerli ve 
yabancı finansman kaynaklan hangileridir? 

4. Hükümetin İller Bankası'nın yerel yönetimlerin finansman ihtiyacını karşılamada 
özel bankaların ve uluslar arası sermayenin önünü açmak üzere gün geçtikçe 
etkisizleştirilmesi yönünde bir politika yürüttüğü görüşüne kanlıyor musunuz? 
Kablmıyorsanız gerekçeleriniz nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / 3 ? 1-
Konu : İzmir Milletvekili _ ^ T r . . . . l l 7 n n A t 

Hakkı ÜLKÜ'nün 2 9 TEtMM. 2005 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12694 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Bakanlığıma yöneltmiş 

olduğu T.B.M.M. 7/7363 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

(jgllA-
Faruk Nafiz ÖZAK 

„: Bakan 
- Cevap yazısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 

T.B.M.M. 7/7363 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVABI 
SORULAR: 

1- Son beş yılda İller Bankası tarafından yerel yönetimlerimize kullandınlan kredi 
miktarı ve proje sayısı nedir? 

2- Yerel yönetimlerimizin alt yapı hizmetleri için yaptığı borçlanmalar toplamı içinde 
iller Bankası bağlantılı borçlanmalarının oranını belirtebilir misiniz? 

3- Yerel yönetimlerimizin alt yapı hizmetleri için İller Bankası dışında bulduğu yerli ve 
yabancı finansman kaynaklan hangileridir? 

4- Hükümetin İller Bankası'mn yerel yönetimlerin finansman ihtiyacını karşılamada özel 
bankaların ve uluslararası sermayenin önünü açmak üzere gün geçtikçe 
etkisizleştirilmesi yönünde bir politika yürüttüğü görüşüne katılıyor musunuz? 
Katılmıyorsanız gerekçeleriniz nelerdir? 

CEVAP: 

01.01.2001/31.12.2001 TARİHLERİ ARASİNDA AÇILAN KREDİLER 

(MİLYAR TL.) 
KREDİNİN TÜRÜ 

DKISA VADELİ KREDİLER 
a)Finansmanlı Kısa Avans Kredisi 
b)Katılım Payı 
c)Banka Kaynaklı Kısa avans krd. 
d)Verilen Teminat Mektupları 
2)İKRAZ KREDİLERİ 
a)İçmesuyu+içmesuytı proje 
b)Kanal+kanal proje 
c)Yapı 
d)Di£er 
3)YABANCI KAYNAKLI KREDİLER 

TOPLAM 

KULLANDIRILAN 
KREDİ MİKTARI 

2375 
33 
18 

17.027 

17.940 
110.115 

13.736 

161.244 

BELEDİYE 
SAYISI 

22 
578 

17 
77 

995 
287 
189 

2.165 

01.01.2002/31.12.2002 TARİHLERİ ARASİNDA AÇILAN KREDİLER 

(MİLYAR TL.) 

KREDİNİN TÜRÜ 

DKISA VADELİ KREDİLER 
a)FinansmauIı Kısa Avans Kredisi 
b)Katılını Payı 
c)Banka Kaynaklı Kısa Avans Kredisi 
d)Verilen Teminat Mektupları 
2)tKRAZ KREDİLERİ 
8)İçme3uyu+içmestıyu proje 
b)Kanal+kanal proje 
c)Yapı 
d)Diger 
3)YABANCI KAYNAKLI KREDİLER 
TOPLAM 

KULLANDIRILAN 
KREDİ MİKTARI 

8.526 
35.752 

206 
29.464 

157.112 
131.742 

10.838 
2 

66.726 
440368 

BELEDİYE 
SAYISI 

113 
369 

21 
221 

833 
305 
166 

9 
26 

2.063 
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01.01.2003/31.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN KREDİLER 

KREDİNİN TÜRÜ 

1)KISA VADELİ KREDİLER 
a)Finansmanlı Kısa Avans Kredisi 
b)Katılım Payı 
c)Banka Kaynaklı Kısa avans krd. 
d)Verilen Teminat Mektupları 
e)Alınan Teminat Mektupları 
2)İKRAZ KREDİLERİ 
a)İçmesuyu+icmesuyu proje 
b)Kanal+kanal proje 
c)Yapı 
d)Di£er 
3)YABANCI KAYNAKLI KREDİLER 
TOPLAM 

KULLANDIRILAN 
KREDİ MİKTARI 

54.124 
29.095 

270 
7.466 

438 

113.481 
126.848 

6.703 
143.718 
22.668 

(MİLYAR TL.) 
BELEDİYE 

SAYISI 

508 
55 
14 
48 
4 

532 
277 
117 

3 
26 

504.8111 1.584 

01.01.2004/31.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN KREDİLER 

(MİLYAR TL.) 

KREDİNİN TÜRÜ 

DKISA VADELİ KREDİLER 
a)Finansmanlı Kısa Avans Kredisi 
b)Katılım Payı 
c)Banka Kaynaklı Kısa avans krd. 
d)Verilen Teminat Mektupları 
e)Alınan Teminat Mektupları 
2)İKRAZ KREDİLERİ 
a)İçmesuyu+içmesuyu proje 
b)Kanal+kanal proje 
c)Yapı 
d)Diger 
3)UZUN VADELİ KREDİLER 
4)YABANCI KAYNAKLI KREDİLER 
TOPLAM 

KULLANDIRILAN 
KREDİ MİKTARI 

104.708 
12.946 

60 
13.075 
1.711 

108.112 
201.883 

8.331 
303 

29.600 
3.857 

484.586 

BELEDİYE 
SAYISI 

356 
49 
23 
28 
9 

315 
214 

38 
5 

127 
26 

1.190 

01.01.2005/03.06.2005 TARİHLERt ARASINDA AÇILAN KREDİLER 

YTL 

KREDİNİN TÜRÜ 

A)FİNANSMANLI KISA AVANS KRD. 
B)PROJE BAZLI KREDİLER 
MALZEME VE ARAÇ GEREÇ 
BELEDİYE YAT.(İÇMESUYU) 
BELEDİYE YAT.(KANAL) 
BELEDİYE YAT.(YAPI) 
BELEDİYE YAT.(DİGER) 
BANKA YATIRIMLARI(İÇMESUYU) 
BANKA YATIRIMLARI(KANAL) 

TOPLAM 

KULLANDIRILAN 
KREDİ MİKTARI 

59.234.500,00 

72.929.002,59 
824.375,06 

1.478.039,78 
6.970.042,75 

253.595,21 
5.701.425,85 

13.525.964,21 
160.916.945,45 

BELEDİYE 
SAYISI 

236 

498 
6 
4 
9 

12 
1 
1 

767 
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515.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Kırşehir İlindeki bazı köy yollarına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7364) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hüseyin BAYINDIR 
Kırşehir Milletvekili 

1. Kırşehir, Sanyahşi - Demirciköy - İbrahimbeyll köyü arasındaki sathi 
kaplamalı 13 kmlik yol, Köy Hizmetleri ağında bulunmaktadır. Bu 13 kmTık 
yolun, Evren - Ş.Koçhisar Karayolları yol kavşağına kadar olan Sanyahşi -
Demirciobast yolu olan alanın Karayolları ağına alınması yönünde çalışmalarınız 
mevcut mudur? 

2. İlgili yolun Karayolları ağına alınması ne zaman sağlanacaktır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / 3 }$ 
K°™ ; S S " İ , „ 29 ™MUZ 2005 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12694 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7364 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

I^K-
Faruk Nafiz ÖZAK 

EK: Bakan 
- Cevap yazısı 
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ 
SAYİN HÜSEYİN BAYINDIR'IN 

T.B.M.M. 7/7364 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Kırşehir, Sanyahşi-Demirciköy-İbrahimbeyli köyü arasındaki sathi kaplamalı 13 
km'lik yol, Köy Hizmetleri ağında bulunmaktadır. Bu 13 km'lik yolun, Evren-Ş.Koçhisar 
Karayolları yol kavşağına kadar olan Sanyahşi-Demirciobası yolu olan alanın Karayolları ağına 
alınması yönünde çalışmalarınız mevcut mudur? 

2- İlgili yolun Karayolları ağına alınması ne zaman sağlanacaktır? 

CEVAP: 

Karayolları ağına alınması istenilen 13,2 Km. uzunluğundaki Sanyahşi-Demirciobası 
yolu köy yolu niteliğinde olup, köy ve beldelerin ilçelerle bağlantısını sağlamak ise Karayolları 
Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunmamaktadır. 

Ayrıca, halihazırda Sarıyahşi İlçesinin civar il ve ilçelerle bağlantısı karayolları ağında 
yer alan mevcut il yollarımız ile sağlanmakta ve ağa alınması istenilen yol alternatif yol olma 
özelliği taşımaktadır. 

Aynı yöreye hizmet verecek ikinci bir yolun karayolları ağına alınması ise mevcut trafik 
ve bütçe imkanları göz önüne alındığında ekonomik olmadığından uygun görülmemektedir. 

516.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU 'nun, banka mevduatlarına ve kuruluşlara kullan
dırılan kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7365) 

TÜRICİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. \\\V\ «-> 

v. 3 )lbW^gv\ 
Atillâ BAŞOĞLU 

Adana Milletvekili 
Son 6 yılda yıllara, illere ve kamu bankalarma göre ayn ayn olmak üzere toplanan mevduatlar 
ve bunlann sanayi ve KOBÎ'lere göre kredi dağılımlan nedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI: B.02.1.HM.0.EKA-08.03-40/ 
KONU: Soru Önergesi 

2S07.05» 43184 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : a) 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12694 sayılı yazınız. 
b)Bankacıhk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.07.2005 tarih ve 
BDDK.2005.01.KİK-6272 sayılı yazısı. 

- 1848 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

İlgi (a) yazınızda bahse konu, Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu tarafından Devlet 
Bakanı Sayın Ali Babacan'a tevcih edilen 7/7365 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak 
gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandınlması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu'ndan alınan ilgi (b) cevap yazısının sureti ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER: Ali BABACAN 
EK-1: Yazı Devlet Bakanı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMfeT 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

Sayı :BDDK.2005.01.KÎK-*292-
Konu : Soru önergesi 1 A "07 *05 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İlgi :11.07.2005 tarih ve B.02.1.HM.O.EKA-08.03-40/40191 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle Sayın Ali BABACAN'a tevcih ettiği 7/7365 sayılı soru 
önergesinin bir örneğinin gönderildiği belirtilerek, söz konusu soru önergesinin 
cevaplandırılmasını teminen, Kurumumuz görüşlerinin Müsteşarlığınıza iletilmesi 
istenilmektedir. 

Söz konusu soru önergesi incelenmiş olup, soru önergesinde belirtilen verilerden 
Kurumumuzda mevcut bulunan kamu bankalarına ve bankacılık sektörüne ait toplam 
mevduat bilgileri ekteki tabloda gösterilmektedir. 

Diğer taraftan, illere göre mevduat ve kredi dağılımı bilgilerine Türkiye | Bankalar 
Birliğinin internet adresinden (www.tbb.or|;.tr) ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

EK:1 tablo 
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BANKACILIK SEKTÖRÜ TOPLAM MEVDUATININ YILLARA 

YILLAR 

KAMU 
BANKALARI 
MEVDUATI 

TOPLAM 
MEVDUAT 

31/12/1999 

18,181,505 

43,378,444 

31/12/2000 

23,483,108 

58,900,061 

31/12/2001 

37,257,560 

110,400,797 

31/12/2002 

48,488,559 

137,973,372 

Kaynak: 1999,2000 ve 2001 yıllan T.C. Merkez Bankası A.Ş., 2002,2003 ve 2004 yıllan ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku 
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517.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU 'nun, maden kazalarına ve alınan tedbirlere ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/7367) 

^TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim, v.», 

~ Atillâ BAŞOOLU 
Adana Milletvekili 

Hükümetimiz organları tarafından maden ocaklarım konu alan bir raporda, 44 ildeki yer altı 
ve yer üstü maden işletmesinde yapılan incelemelerde 772 işletmeden sadece 47'sinin kurma, 
87' sinin işletme izni olduğu; işçilerin çoğunun ocağa maskesiz girdiği, yangın tehlikesi 
bulunan ortamlarda sigara içilmesine müsaade edildiği, bu doğrultuda kurallann 
uygulanmadığı; 116 işletmede havalandırma sistemlerinin yetersiz olduğu, bunun metan 
yanmalarına ve grizu patlamalarına davetiye çıkarıldığı; 78 işyerinde işçilerin tehlike anında 
kaçabilecekleri alternatif yolların bulunmadığı, 145 işyerinde ilkyardım ekibi, 105'inde 
kurtarma istasyonu, 66'sında ilk yardım malzemesi bulunmadığı hususları dile getirilmiş; 
çoğunda işgüvenliği eğitiminin uygulanmadığı tespit edilmiş, bu ifadeler de saygın bir 
televizyon kuruluşumuzun yayınlarıyla kamuoyuna duyurulmuştur. 

Bu uyarılara rağmen 16.06.2005 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon 
Müessese Müdürlüğü Kilimli İşletmesi ocağında 6 işçi mahzur kalmış ve bu kardeşlerimizin 
ocaktan cesetleri çıkarılmıştır. 

1. 2004 yılı içerisinde kazalarda hayatım kaybeden ve sakat kalan kişi sayısı nedir? 
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan söz konusu raporla, 

Kilimli hadisesi arasında geçen zaman süresi nedir? 
3. Bu zaman süresince, bakanlığınız tarafından maden işletmelerine karşı ne gibi 

tedbirler alınmıştır? 
4. Bu münferit vakıanın sebepleri araştırılmış mıdır; raporda dile getirilen unsurlar 

burada etkili olmuş mudur, başka ihmaller var mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- / *2.3" £" 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 1 2 9 0 25 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12694 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLLPnun tarafıma tevcih ettiği, 7/7367-12695 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 
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ADANA MİLLLET VEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7367-12695) 

Soru 1 : 

Hükümetimiz organları tarafından maden ocaklarını konu alan bir raporda, 44 ildeki yer altı 

ve yer üstü maden işletmesinde yapılan incelemelerde 772 işletmeden sadece 47'sinin kurma, 

87'sinin işletme izni olduğu; işçilerin çoğunun ocağa maskesiz girdiği, yangın tehlikesi bulunan 

ortamlarda sigara içilmesine müsaade edildiği, bu doğrultuda kuralların uygulanmadığı; 116 

işletmede havalandırma sistemlerinin yetersiz olduğu, bunun metan yanmalarına ve grizu 

patlamalarına davetiye çıkarıldığı; 78 işyerinde işçilerin tehlike anında kaçabilecekleri alternatif 

yolların bulunmadığı, 145 işyerinde ilkyardım ekibi 105 inde kurtarma istasyonu, 66 smda ilk 

yardım malzemesi bulunmadığı hususları dile getirilmiş; çoğunda işgüvenliği eğitiminin 

uygulanmadığı tespit edilmiş, bu ifadeler de saygın bir televizyon kuruluşumuzun yayınlarıyla 

kamuoyuna duyurulmuştur. 

Bu uyarılara rağmen 16.06.2005 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon 

Müessese Müdürlüğü Kilimli İşletmesi ocağında 6 işçi mahzur kalmış ve bu kardeşlerimizin 

ocaktan cesetleri çıkarılmıştır. 

-2004 yılı içerisinde kazalarda hayatını kaybeden ve sakat kalan kişi sayısı nedir? 

Cevap 1 : 
2004 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 22 adet iş kazası bildirilmiştir. Bu kazalarda 

10 işçinin hayatını kaybettiği, 24 işçinin yaralandığı beyan edilmiştir. 

Soru 2 ; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan söz konusu raporla, Kilimli 

hadisesi arasında geçen zaman süresi nedir? 

Cevap 2 : 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan rapor sektör ile ilgili 

genel bir değerlendirme raporudur, Kilimli Müessesesinde meydana gelen kaza olayı 16.06.2005 

tarihinde gerçekleşmiştir. 
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Soru 3 ; 

Bu zaman süresince, Bakanlığınız tarafından maden işletmelerine karşı ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

Cevap 3 ; 

Bakanlığım tarafından hazırlanan ve 05.06.2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren yeni Maden Kanunu ve Uygulama yönetmeliği ile maden işletmelerine getirilen 
uygulamalarla, madenciliğin kurumsallastınlarak, daha ciddi, mühendislik ve bilimsel esaslara 
dayalı madencilik yapılması için ortam oluşturulmuştur. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü iş güvenliği eğitimleri, meslek eğitimi, 
tekrarlama eğitimleri üzerinde titizlikle durulmaktadır. Teknik elemanların yurtdışında eğitimi ile 
ilgili bir girişimde başlatılmıştır. Ukrayna'da gaz degajlan ve alınacak önlemler konusunda 
eğitilecek 10 teknik eleman tefrik edilmiştir. Gaz degajlan ve son kazalara karşı alınacak önlemleri 
içeren bir seminer düzenlenerek üst yöneticiler bilgilendirilmiştir. Vantüplerin (hava borusu) baş 
yukarı anıtlarında posta geliri ile kapanmaması için baş yukan çıkılması yerine baş aşağı inilmesi, 
başyukan ve kavşaklarda çelik telli vantüplerin temimi veya alternatif çözümlerin araştırılması 
yapılmaktadır. İşçilerin maskelerini üzerlerinde taşıması ve maske eğitimleri konusunda eğitimler 
devam etmektedir. 

Soru 4 ; 
Bu münferit vakıanın sebepleri araştırılmış mıdır; raporda dile getirilen unsurlar burada 

etkili olmuş mudur, başka ihmaller var mıdır? 

Cevap 4 ; 
Olayın sebepleri araştınlmaktadır. Bundan hareketle ek önlemler alınmaktadır, tş 

güvenliğine yönelik tedbirlerin en üst düzeyde alınmasına yönelik hiçbir fedakarlıktan 
kaçınılmamaktadır. 

518.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Muğla İlindeki jeotermal kaynaklara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7368) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklan Bakam Sayın H.Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

1- MTA Muğla bölgesinde Jeotermal kaynaklanyla ilgili çalışması olmuşjmıdur? 
2- Jeotermal kaynaklar bakımından Muğla ili Bodrum, MajmiriJ. Hre.Köyceğiz, 

ilçelerimizin potansiyeli nedir? 

- 1 8 5 3 -
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say. :B.15 0 . A P K £ 2 3 . 3 0 0 - / Z t < o 15 AĞUSTOS 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M.Başkanlığı'nın 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.nün A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-12694 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ün tarafıma tevcih ettiği, 7/7368 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M.İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Maden tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER i 
1-önerge Fot. 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FAHRETTİN ÜSTÜN'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7368) 

Sorular 1.2: 
-MTA Muğla bölgesinde Jeotermal kaynaklarıyla ilgili çalışması olmuş mudur? 
-Jeotermal kaynaklar bakımından Muğla ili Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz 

ilçelerimizin potansiyeli nedir? 

Cevaplar 1.2; 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen, Türkiye Termal ve 

Mineralli Sular Envanteri çalışmaları sırasında Muğla ili 1998 yılında çalışılmıştır. Bu 

çalışmaya göre; 

BODRUM İLÇESİ 
1-Karaada Kaplıcası: Bodrum dan 5-6 mil uzaklıkta Karaada da bulunmaktadır. 30°C 

sıcaklıkta olup, 2 l/s debiye sahiptir. 

2-lçmeler (Tavşan Burnu ): Bodrum un güneydoğusunda, Tavşan Burnu na yakın 

deniz kenarında yer alır. 22°C sıcaklıkta olup, 0.2 l/s debiye sahiptir. 

Ayrıca, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce Bodrum ilçesi sınırları 

içerisinde sıcak su aramalanna yönelik olarak jeolojik , jeofîzik (manyetik ve gravite) etütleri 

2004 yılında gerçekleştirilmiş olup, etüt sonucunda belirlenen alanlarda 2005 yılı içerisinde 
14.04.2005-28.06.2005 tarihleri arasında jeofizik (rezistivite) çalışmaları yapılmıştır. 
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Tüm çalışmaların değerlendirilmesi sonucu, sahanın olumlu görülmesi halinde 

belirlenen noktada sondajlı çalışmalar yapılabilecektir. 

MARMARİS İLÇESİ: 

1-Gönyeli İçmecesi: Gönyeli (içmeler) tatil köyünde plaj kenarında 2 çeşmeden 

akmaktadır. 19°C sıcaklıkta olup, S l/s debiye sahiptir. 

KÖYCEĞİZ İLÇESİ: 

1- Sultaniye Kaplıcaları: Kaplıcaya Köyceğiz-Ekincik yolunun 24 km.sinden batıya 

ayrılan 2 km. stabilize yolla ulaşılır. Kaplıca da 3 kaynak mevcuttur. 

KAYNAK ADI 
Kubbeli Hamam 
Küçük Hamam 

tçmece 

SICAKLIK ( 'c ) 
41 

41 
23 

DEBİ (I/S) 
10 
10 

15 

Köyceğiz-Ekincik yolunun 24 km.sinde batıya ayrılan stabilize yolla ö.km'de Delibey 

13.km'sinde Rıza Çavuş ve Dalyan Boğaz kanalının batı kenannda da Gelgirme kaplıcasına 
ulaşılır. Bu kaplıcalar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

KAYNAK ADI 
Delibey 
Gelgirme 
Rıza Çavuş 

SICAKLIK ( * Q 
38 
37 

39 

DEBİ (I/s) 

25 
8 
9 

Aynca, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce Köyceğiz (Muğla) Sultaniye 
Kaplıcası ve civannda 100 km2 lik alanın Hidrojeoloji incelemesi ve Koruma Alanlan Etüdü 
1992 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu etüde göre, yapılacak sondaj ile sıcaklıkların çok fazla 

artmayacağı, ancak debilerinde artış sağlanabileceği anlaşılmaktadır. 

519.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜNLÜ'nün ASKI'nin bazı uygulamalarına ve hizmet aldığı fir
malara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7369) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

# ^ 
HAKKI ÜLKÜ 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 
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Yasal olarak bir tekel ve belediye kuruluşu olan ASKİ'nin, Ankara'da kentlilere uyguladığı su ve 
atıksu tarifeleri ve faturaların kuraldışı okunması Tüketici Haklan Derneğine yapılan yoğun şikayetler 
ile sürekli gündemde bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz aylarda ise ASKİ'nin su fiyatlarını maliyetlerin çok üzerinde belirleyerek hakim durumunu 
kötüye kullanması; halktan ve tüketici yararına derneklerden gelen şikayetlerin dikkate alınması 
sonucu Tüketici Haklan Derneğince 02.12.2004 tarihinde Danıştay'a "haksız fiyat uygulamalarının 
iptal davası" açılmış yürütmenin dudurulması isteminde bulunulmuştur. 

THD'nin dava konusu yaptığı ASKİ su uygulamalan şunlardır: 

1. Kademeli fiyat uygulaması 
2. Faturaların 45 güldük aralıklarla düzenlenmesi 
3. Faturalara atıksu bedeli dışında ayrıca çevre temizlik vergisinin de eklenmesi 
4. ön ödemeli sayaç kullanımı 

Hollanda gibi gelişmiş bir çok ülkede "yaşamı sürdürebilmek için gerekli asgari su miktarı" faturalara 
eklenmezken ya da buna çok düşük tarifeler uygulanırken ASKİ'nin konutlarda yaşayan'Juşi sayışını 
dikkate almadan kademeli olarak ve 45 günde bir fatura düzenleme yoluna gitmesi ne kamu yaran 
anlayışıyla ne da kamu hizmeti tanımıyla uyuşmamaktadır. 

Bu uygulamayla 3 kademe belirlenmiştir. Kademeli su tarifesi uygulamasıyla faturaların 45 günde bir 
düzenlenmesi uygulaması birlikte işletildiğinde tüketicilerin birinci kademeyi geçmemek üzere 
tasarruflu bir şekilde su tüketmesi olanaksız hale gelmekte ve ister istemez ikinci, Üçüncü kademelerde 
belirlenen su kullanım oranlarına ulaşılmakta ve yurttaşlar bu nedenle ilk kademeden %2% daha fazla 
ödemede bulunmak zorunda kalmaktadır. 

Aynca ASKİ tarafından 12.10.2004 tarihinde yayımlanan genelge ile düzeltme komisyonu ve abone 
itiraz şubesi kaldınlarak, "sayaç okuma hatası nedeniyle başvuran kişilerin dilekçeleri ilgili sayaç 
okuma şirketine havale edilmektedir. Herhangi bir hata varsa ilgili şirket tarafından tazmininin 
yapılacağı öngörülmektedir. 

Su hizmeti gibi çok önemli bir alanda halk bir özel şirket ile muhatap olmak durumunda bırakılmıştır. 
Doğal olarak karını ençoklaşurma peşinde olan bir özel şirketin yurttaş-halk lehine bir uygulamada 
bulunmasını beklemek ise saflık olur. 

Bu bilgiler ışığında 

1. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ'nin yukarıda ifade ettiğim uygulamalarında her 
hangi bir kamu yaran bulunmakta mıdır? 

2. Kademeli fiyat uygulaması ve faturaların 45 günlük aralıklarla düzenlenmesinin hukuki 
dayanaklan nelerdir? 

3. ASKİ hizmet alanındaki faaliyetlerin hangilerini, hangi özel firmalara yaptırmaktadır? 

4. Yüksek tutardaki faturalar nedeniyle 2003 ten bu yana kaç yurttaşımız itirazda bulunmuş, 
bunların kaç tanesi haklı bulunarak ödedikleri fazla paralar tazmin edilmiştir? 

5. Sayaçların okunması ile geciken faturalar nedeniyle sayaç sökme-takma işlemlerini yapan özel 
şirket ya da şirketler ASKİ acuna çalışmaya başladıkları günden bu yana kaç adet sayaç söküp-
takma işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler nedeniyle ne kadar para kazanmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/l-3lî--S2.^t li../eS./2005 
KONU : 7/ 7369 Esas Numaralı 

it 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12694-7/7369-12706/36406 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün ASKİ'nin bazı uygulamalarına ve hizmet 
aldığı firmalara ilişkin yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde; 

2004 yılı içerisinde su tüketimi yapan konut abonelerinin % 61.14'ünün 0-10 m3 
arasında, % 35.79'unun 10-30 m3 arasında, % 3.07'sinin de 30 m3 üzerinde su tüketiminde 
bulunduğu, su paralarına vaki olan itirazlar konusunda Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici 
Mahkemelerince verilen tüm karar gereklerinin ASKİ tarafından yerine getirildiği, 

Kademeli fiyat uygulamasının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 03.10.1996 
tarih ve 425 sayılı karanna, faturaların 45 günlük olarak düzenlemesinin ise ASKt Yönetim 
Kurulu' nun 27.02.1991 tarih ve 78 sayılı Karan' na göre yapıldığı, 

Sayaç okuma ve dağıtım işlemlerinin, Orsis Müh. San. Tic. Ltd. Şirketi, anzalı ve 
şikayetti sayaçlann sökme takma işlemlerinin Sebit Elektrik Tur. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. 
Şirketi, borç nedeniyle ve isimsiz aboneliklerin sökme takma işlemlerinin Serhend Güv. 
Elekt. Tur. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından yapıldığı, 

Yüksek tutardaki veya hatalı faturaların düzeltilmesi için 2003 yılında 25.010 abone, 
2004 yılında 3.223 abone, 2005 yılında (31.05.2005 tarihine kadar) 942 abone olmak üzere 
toplam 29.175 adet fatura tahakkukuna yapılan itirazın neticelenerek, 2.418.904 m3 karşılığı 
6.660.727.00 YTL.(6.660.727.000 TL) tenzil işlemi yapıldığı, 

Anzalı ve şikayetti su sayaçlarının sökülerek yerlerine yenilerinin takılması, sayaç 
rekorlarının mühürlenmesi ve nakliyesi işini yürüten Sebit Elektrik İnş.Taah. San. Tic. Ltd. 
Şti.ne 28.06.2004-27.06.2005 tarihleri arasında 37.682 adet sayaç değişikliği yapılması 
karşılığında 187.844.77 YTL. hak ediş ücreti ödendiği, 

Borcundan, isimsiz abonelikten, vb. nedenlerden dolayı aparatla su kapama, sayaç 
sökme, sökme-takma ve suyun açılması işini yürüten Serhand Güv. Elekt. Tur. İnş. Gıda San. 
Tic. Ltd. Şti'ne 01.01.2005-30.06.2005 tarihleri arasında 61.417 adet su kapama, 65.847 ade^ 
su açma işlemi yapması karşılığında 52.050.77 YTL. hak ediş ücreti ödendiği, / 

Anlaşılmıştır. / 
Bilgilerinize arz ederim. / 

Abdülkadir A m J 
Bakana 
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520.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Hazine arazilerinden yararlanan belediye olup 
olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7371) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın A.Kadir AKSU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

F^eMıfÜSTÜN 
ığla Milletvekili 

1- 7.12.2004 tarih ve 5272 Sayılı Belediye Kanunun Geçici l. maddesiyle hazine" 
arazilerinden yararlanan belediyeler var mı? 

2- Varsa bu belediyeler hangileridir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/>}il-St/T^ /?../.&./2005 
(300)(317-01) 

KONU : II 7371 Esas nolu 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12694-7/7371-12712/36412 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ün "Hazine arazilerinden yararlanan 
belediye olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi"ne cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya 
çıkarılmıştır. 

5272 sayılı Belediye Kanununun Hazineye ait taşınmazların belediyelere ve 
Büyükşehir Belediyelerine devrini düzenleyen geçici 1 inci maddesi 5281 sayılı Kanunun 44 
üncü maddesinin 7 inci fıkrasıyla, aynı Kanunun 45 inci maddesinin 10 uncu fıkrası uyannca 
24.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

5272 sayılı Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 
söz konusu maddenin son paragrafı gereğince anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
yürürlüğe girdiği tarih ile yürürlükten kaldırıldığı tarihin aynı (24.12.2004) olması nedeniyle; 
Hazine taşınmazlarının belediyelere bedelsiz devri konusunda Maliye Bakanlığına intikal 
etmiş bir talep olmadığından, belediyelere ve Büyükşehir belediyelerine devredilen Hazineye 
ait herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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521.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGIL'in, İstanbul şehir hatları işletmesine ait vapur
lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7372) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bihlun TAMAYLIGİL 
CHP İstanbul Milletvekili . 

1) İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'ye devredilen ve halen çeşitli hatlarda çalışan 
şehir hatları İşletmesine ait vapurların kullanımdan kaldırılacağı ve yerlerine 
farklı özellikte gemilerin sipariş edildiği doğru mudur? 

2) Bu karan alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkam ve vapurların bağlı 
olduğu şirket yöneticileri ne sıklıkta bu gemilerle seyahat etmektedirler? 

3) Böyle bir karan alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul halkının bu 
konudaki görüşünü belirlemek üzçre herhangi bir araştırma yapmış mıdır? 

4) İstanbul'un şehirsel görünümünü oluşturan tablo içinde gemilerin ortaya 
koyduğu güzel motifi yıkmak İstanbul'a ne kazandıracaktır? 

5) İstanbul Boğazt'mn iki yakasını ve Adaları birbirine bağlayan birer kuğu 

görüntüsünde olan bu gemilere karşı alınmak istenen gemilerin teknik 

özellikleri nedir? 

6) Hangi ülkelerden alınacaktır? 

7) İhale süreci başlamış mıdır? Başladı isenasıl gelişmektedir? 

8) Bu alım için bütçelenen tutar ne kadardır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Mahalli İdareler Genci Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/"9e> »«*- 8"2-«V> 11.Vctf./2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-12694-7/7372-12716/36416 sayıh yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; İstanbul Milletvekili 

Bihlun TAMAYLIGİL'in 7/7372 esas numaralı yazıh soru önergesi hakkında yapılan 
araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

İstanbul Şehirhatları İşletmesine ait vapurlann kullanımdan kaldırılmasının ve yerine 
herhangi bir gemi siparişi verilmesinin söz konusu olmadığı, 

İstanbul'un sembolü olan bu gemileri korumak için planlanan bakım onarım 
çalışmalarının halen devam ettiği, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir. 

522.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR 'un, kestane üretimindeki sorunlara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7373) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kestane üretiminde dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olan 
ülkemizde, kestane yetiştiriciliğinin büyümesi ve gelişmesini engelleyen, hatta 
üretimini gittikçe azaltan en önemli etkenlerden olan mürekkep hastalığı ve 
kestane dal kanseri ile ilgili olarak, aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri 
Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
delaletlerinize arz ederimı2£/06/2005 

Abdkllal^Ej*ü$m CANTİMUR 
Kttfahya'MHletvekili 
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_S0G-ULAG_: 
1. Bakanlığınız ilgili birimlerince, bu hastalıklara yönelik mücadele ve korunma 
tedbirleri alınmış mıdır? Almıyor ise nelerdir? 

2. Kestane üretiminin arttırılması, kalite ve verim düzeyinin yükseltilmesi için 
yapılan çalışmalar nelerdir? yeterli midir? 

3 . Kestanenin iç piyasaya sunulmasında ve ihracatında kullanılmak üzere ne gibi 
tesis ve depolar vardır? 

4. Kestane üretiminin standardizasyonu ile ilgili çalışmala^nelerdir? 

T.c. 
T A R I M VE K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- A y f ' 2 » 
Konu : Yazılı Soru önergesi 20 TEMMUZ 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12697 sayılı yazı. 

tlgi yazınız ekinde alınan Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTÎMUR'a ait 
7/7373 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nim\t ÇUBUKÇU 
EKLER: Devlet Bakam 
1-Görüş Tanm ve Köyişleri Bakanı Vekili 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Abdullah Erdem CANTİMUR 

Kütahya Milletvekili 
Esas No : 7/7373 

SORU 1) Bakanlığımz ilgili birimlerince, mürekkep hastalığı ve kestane dal kanseri hastalıklarına 
yönelik mücadele ve korunma tedbirleri alınmış mıdır? Alınıyor ise nelerdir? 

CEVAP 1) Kestane Kanseri, kestanenin dal ve gövde hastalığı, Mürekkep hastalığı ise kestanenin kök 
ve kök boğazı hastalığı olup, bu hastalıklara karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi 
bulunmamaktadır. Dayanıklı ırklarının belirlenmesi ve hastalığın kontrolünde kullanılması 
olanaklarının araştırılması amacı ile Bakanlığımızca tzmir-Bomova Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsünde yürütülen proje sonucunda sera ve laboratuar koşullarında başarılı sonuçlar alınmıştır. 
Aynca, 2003 yılında "Ege Bölgesinde Kestane Kanseri (Cryphonectria parasitica) Hastalığının 
Hipovirülent Irklarla Doğal Koşullarda Biyolojik Kontrolü" projesi yürütülmeye başlanmıştır. Bu 
hastalıklara karşı üreticilere gerekli tavsiyeler yapılmaktadır. Ancak üreticiler tarafından çeşitli 
nedenlerle budanan ağaçların yara yerlerinin kapatılmaması nedeni ile hastalık yara yerlerinden ağaca 
girmektedir. Her iki hastalık için de iç karantina tedbirleri alınmaktadır. 
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SORU 2) Kestane üretiminin arttırılması, kalite ve verim düzeyinin yükseltilmesi için yapılan 
çalışmalar nelerdir? Yeterli midir? 

CEVAP 2) Kestane yetiştirmeye müsait bölgelerde kapama bahçelerinin artınlması yönünde yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır. Fidan üretiminde de son yıllarda önemli artışlar kaydedilmektedir. 
Bakanlığımızca kestane yetiştiriciliği yapan üreticilere her türlü teknik eğitim yardımı sağlanmakta 
olup, bu yönde Bakanlığımız ti Müdürlükleri yayım çalışmalarına da devam etmektedir. Kapama 
kestane bahçesi tesis eden üreticilere teşvik amacıyla dekar başına 30 YTL destek verilmektedir. 

SORU 3) Kestanenin iç piyasaya sunulmasmda ve ihracatında kullanılmak üzere ne gibi tesis ve 
depolar vardır? 

CEVAP 3) Üretilen kestanenin piyasaya sunulması tamamen özel sektör marifetiyle yapılmakta olup, 
Bakanlığımızın bu alanda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 4) Kestane üretiminin standardizasyonu ile ilgili çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 4) Bakanlığımıza bağlı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde hastalıklara 
dayanıklı ve verimi yüksek yeni çeşitlerin ıslahı yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

523.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, dönersermaye ödemelerinde uygulanan 
performans kriterlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7374) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. „ tttu \ 

Ümmet KANDOĞAN \ 
Denizli Milletvekili s 

Bakanlığınız tarafından çıkartılan Performans Yönergesi ile Taşra 
Teşkilatında çalışan personel için, Döner Sermayeden yapılan ödemeleri 
belirlemek amacıyla belli puanlar tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1-Performans Yönergesine göre belirlenen puanlar hangi kriterlere göre 
tespit edilmiştir? 

2-Belirlenen katsayılara göre îl Sağlık Müdürü ile Hizmetli arasında 20, 
Hemşire arasında 14, Tabip arasında ise 6 puan fark olmasının sebebi nedir? 
İl Sağlık Müdürü ile çalışanları arasında performans kriteri açısından; 
çalışma barışını olumsuz yönde etkileyecek şekilde tespit edilmiş olan bu 
puan farkı sizce adil midir? 

3-Belirlenen katsayılara göre îl Sağlık Müdürü Yardımcıları arasında da 
performans kriteri açısından puan farkı var mıdır? Varsa bu fark 
Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesine uygun mudur? Bu - fark hangi 
kriterlere göre belirlenmiştir? 

4 - Bakanlığınızca belirlenmiş olan ve çalışma barışını olumsuz yönde 
etkileyen söz konusu unvanlardaki puan dağılımı adaletsizliğinin 
giderilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon {Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ 
Konu : Yazılı Soru önergesi n _ , ..__ 

2 5 TeiM 2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSj| BAŞKANLIĞINA 

İLCİ- 04.072005 tarihli ve KAN.KARMDA.01.0.GNS.O.10.00.O2-7/̂ 374-127Ol/}6381 sayılı yazılan. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞANİtarafından verilen "Döner sermaye 
performans sistemine" ilişkin 7/7374 Esas numaralı yapılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderi lmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN tarafından verilen "Döner sermaye 
performans sistemine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bakanlığınız tarafından çıkartılan Performans Yönergesi ile Taşra Teşkilatında çalışan 
personel için, Döner Sermayeden yapılan ödemeleri belirlemek amacıyla belli puanlar tespit 
edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

SORULAR: 

1) Performans Yönergesine göre belirlenen puanlar hangi kriterlere göre tespit 
edilmiştir? 

2) Belirlenen katsayılara göre İl Sağlık Müdürü ile Hizmetli arasında 20, Hemşire 
arasında 14, Tabip arasında ise 6 puan fark olmasının sebebi nedir? İl Sağlık Müdürü ile 
çalışanları arasında performans kriteri açısından; çalışma barışını olumsuz yönde etkileyecek 
şekilde tespit edilmiş olan bu puan farkı sizce adil midir? 

3) Belirlenen katsayılara göre İl Sağlık Müdürü Yardımcıları arasında da performans 
kriteri açısından puan farkı var mıdır? Varsa bu fark Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesine 
uygun mudur? Bu fark hangi kriterlere göre belirlenmiştir? 

4) Bakanlığınızca belirlenmiş olan ve çalışma barışını olumsuz yönde etkileyen söz 
konusu unvanlardaki puan dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 
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CEVAPLAR: 

CEVAP-1) Performans Yönergesine göre kriterler: personelin unvanı, görevi, çalışma 
şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, 
ameliyat, anestezi, girisimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi 
unsurların yanı sıra, bebek ve gebe izleme sayısı, DBT3/OPV3 aşılama yüzdesi. Tarama 
testleri (Neonatal hipotiroidi, fenilketonüri, thalasemi vb.) numune alma yüzdesi. Modern aile 
planlaması yöntemi kullanma yüzdesi,Tabip muayene ve girisimsel işlemler, Birinci basamak 
sağlık kuruluşunun merkezlere uzaklığına, ulaşım şartlarına. Köy, Belde, İlçe ve İl 
merkezinde bulunmasına göre tespit edilmiştir. 

CEVAP-2) 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun anılan hükümlerinde ayrıntılı olarak yer 
aldığı üzere, personele yapılacak ek ödemelerin tespitinde en temel kriter,kurum veya 
kuruluşun elde ettiği gelirler miktarı, ikinci kriter ise personelin hizmete katkısı ve bireysel 
performans puanlarıdır. Bu kriterler çerçevesinde personele yapılan ödemelerde ilgili yasa 
hükmünde belirlenen oranları aşan bir farklılaşma söz konusu değildir. Anılan Kanun 
hükmünden hareket edilecek olursa, "ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge 
dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, 
pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlara % 250'sini, serbest çalışmayanlara % 
500'ünü, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine 
göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlara % 350'sini. serbest 
çalışmayanlara % 700'ünü, serbest çalışmayan klinik şef ve şef yardımcılarına % 800'iinü. 
diğer personele ise % 150'sini geçemez." şeklindedir. 

Ek ödemeler kurum ve kuruluş gelirleri ile personelin bireysel performansına göre 
değişkenlik gösterebileceğinden, gelir durumu iyi olan bir hastanede görevli performansı iyi 
bir Uzman Hekim aynı yer İl Sağlık Müdüründen daha fazla ek ödeme alabildiği gibi Eğitim 
Araştırma Hastanelerinin Yoğun Bakım Ünitesinde görevli bir hemşiremizde aynı hastanede 
görevli bir Pratisyen Tabipten daha fazla ek ödeme alabilmektedir. Dolayısıyla performansa 
dayalı ek ödemelerin çalışma barışına olumlu katkı yapacağı açıktır. 

CEVAP-3) Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarımızda görevli personel için 
uygulanmakta olan 01.02.2005 tarihli ve 349 Sayılı Yönergenin performans açısından hizmet 
alanı kadro unvan katsayılarını gösteren ek- 2 sayılı tablosunda Sağlık Müdür Yardımcıları 
için herhangi bir farklı oran söz konusu değildir. Ancak söz konusu personelden "Gelir 
Tahakkuk Memurluğu" görevini üstlenen Sağlık Müdür Yardımcısına, diğerlerine "3.00" 
katsayısı öngörülmüşken "3.25" katsayısı öngörülmüştür. Bu fark ise ilgili personelin 
sorumluluğu dikkate alınmak suretiyle belirlenmiştir. 

Anayasa önünde eşitlik eşit konumda olanlar için geçerlidir Sağlık Müdür 
Yardımcılığı görevi bilindiği üzere idari ve teknik olarak ikiye ayrılmakta, İdari Müdür 
Yardımcıları, Tabip dışı personelden atanmakta, teknik Müdür Yardımcıları ise Tabip unvanlı 
personelden atanmakta ve bu personel, sağlık müdür yardımcılığı görevlerini 657 sayılı 
Kanunun 88 inci maddesine göre asıl görevleri olan Hekimlik mesleğine ilaveten ikinci görev 
olarak yürütmektedirler. Dolayısıyla Tabip unvanlı Sağlık Müdür Yardımcıları, 2005 Mali 
Yılı Bütçe Kanunun anılan hükmüne istinaden ek ödemelerini Tabip grubu personel için 
öngörülen katsayılardan almaktadır. 

CEVAP-4) Yukarıda da açıklandığı üzere "Çalışma Barışı" önem verdiğimiz bir 
husustur. Performansa dayalı, hakkaniyete uygun ek ödeme sistemi çalışma barışının esas 
unsurudur. Sağlık Hizmetlerinin kolay ulaşılabilir etkin ve kaliteli sunulabilmesi için 
"Sağlıkta Dönüşüm" programını hayata geçirmekteyiz. Uygulama süreci içinde ortaya 
çıkabilecek eksiklikler de tarafımızdan takip edilmekte ve gerektiğinde yeni düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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524.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'in, belediyelere verilen hizmet araçlarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7376) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

rf 
JSTÜN 

uğla Milletvekili 

1 - Bakanlığınızca belediyelere verilen hizmet araçlarının sayısı kaçtır? _ 
2- Bu araçların kullanım alanları ve sınıflan nelerdir? 
3- Bu araçlar hangi belediyelere verilmiştir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- VO& -f _-£ \ $ \ 

Konu : Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ûn 
Yazılı Soru önergesi 

«2 ,2^ /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7376-12710/36410 sayılı 
yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN'ûn "belediyelere 

verilen hizmet araçlarına ilişkin" 7/7376 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
Bakanlığımızca belediyelere hizmet aracı verilmemiştir. 

Arz ederim. 

525.- Bursa Milletvekili Mehmet KUÇUKAŞIK'ın, Bursa-Istanbul arasında denizyolu yük ve yolcu 
taşımacılığında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7377) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.24.06.2005 
Mehmet KÜÇÜKAŞIK 

Bursa Milletvekili /] 
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Bilindiği üzere nüfus bakımından Türkiye'nin 4. büyük kenti olan Bursa sanayi 
ve ticaret merkezi olması açısından ülke ekonomisine, aynı bölgede bulunduğu 
istanbul'a önemli katkılar sağlamakta, istanbul'la arasında bu açıdan önemli bir ilişki 
bulunmakta ve bu çerçevede Bursa-istanbul ulaşımında denizyolu yük ve yolcu 
taşımacılığı önemli bir rol oynamaktadır. 

Ancak gerek basında yer aldığı şekliyle gerekse sanayi ve ticaret odalarından 
gelen şikayetler çerçevesinde yolcu ve yük taşımacılığında kilit nokta olan Topçular-
Eskihisar arasındaki deniz ulaşımı yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. 

Bu kapsam da: 

SORULAR 

1. Ulaşımdaki yetersizlikler nedeniyle, Bursa'dan istanbul'a gidecek araçlar 
Topçulardan Yalova'ya kadar, istanbul'dan Bursa'ya gidecek araçlar Eskihisar'dan 
Gebze'ye kadar 4-5 kilometreye varan uzun kuyruklar oluşturmakta, Bursa'ya ve 
istanbul'a varışlar 4-5 saat rötarla olmaktadır. Bu durumu çözmek için#ek seferler 
koymayı düşünüyormusunuz? 

2. Bu sorunun çözümü amacıyla Topçular-Eskihisar arasındaki deniz ulaşımını 
sağlayan araba vapurlarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara belirli 
kontenjanlar tanınmasını düşünüyor musunuz? 

3-Anılan nedenlerle sıkıntı yaşayan sanayici ve ihracaatçıyı rahatlatmak. için 
düşündüğünüz başka önlemler nelerdir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.610-01/-Jfyi<3 " ^ r ? " / / J ^ 
KONU :Bursa Milletvekili A^TTCT^C ™n< 

Sayın Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın ] 8 A G U S T 0 S 2 0 0 5 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7377-12714/36414 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın 7/7377-12714 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET KÜÇÜKAŞIK'IN 
7/7377-12714 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAŞJ 

Bilindiği üzere nüfus bakımından Türkiye'nin 4. büyük kenti olan Bursa* sanayi 
ve ticaret merkezi olması açısından ülke ekonomisine, aynı bölgede bulunduğu 
İstanbul'a önemli katkılar sağlamakta, İstanbul'la arasında bu açıdan önemli bir ilişki 
bulunmakta ve bu çerçevede Bursa-İstanbul ulaşımında denizyolu yük ve yolcu 
taşımacılığı önemli bir rol oynamaktadır. 

Ancak gerek basında yer aldığı şekliyle gerekse sanayi ve ticaret odalarından 
gelen şikayetler çerçevesinde yolcu ve yük taşımacılığında kilit nokta olan Topçular-
Eskihisar arasındaki deniz ulaşımı yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda da: 

SORU 1- Ulaşımdaki yetersizlikler nedeniyle, Bursa'dan İstanbul'a gidecek 
araçlar Topçulardan Yalova'ya kadar, İstanbul'dan Bursa'ya gidecek araçlar 
Eskihisar'dan Gebze'ye kadar 4-5 kilometreye varan uzun kuyruklar oluşturmakta, 
Bursa'ya ve İstanbul'a varışlar 4-5 saat rötarla olmaktadır. Bu durumu çözmek için 
ek seferler koymayı düşünüyormusunuz? 

SORU 2- Bu sorunun çözümü amacıyla Topçular-Eskihisar arasındaki deniz 
ulaşımını sağlayan araba vapurlarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara belirli 
kontenjanlar tanınmasını düşünüyor musunuz? 

SORU 3- Anılan nedenlerle sıkıntı yaşayan sanayici ve ihracatçıyı rahatlatmak 
için düşündüğünüz başka önlemler nelerdir? 

CEVAP: 

Karayolu taşımacılığını denizlere kaydırmak, kabotaj hattında yolcu, araç ve 
yük taşımacılığını canlandırmak ve rekabet gücü kazandırmak amacıyla 01 Ocak 
2004 tarihinden itibaren kabotaj hattında çalışan gemilere "ÖTV'si Sıfırlanmış Yakıt" 
uygulaması başlatılmış ve liman hizmetleri ücret tarifelerinde de önemli indirimler 
sağlanmıştır. Bu uygulamalar ile yolcu ve yük taşımacılığı yapacak işletmelerin 
desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, limanlarımızdan yapılan seferlerin belli bir disiplin altına alınması ve 
düzenli hale getirilmesi amacıyla Kabotaj Hattında düzenli sefer yapacak gemilere 
uygulanacak esasların belirlenmesine yönelik "Kabotaj Hattında Yapılacak 
Düzenli Seferlerde Aranacak Kriterler" belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara 
duyurulmuştur. 

Öte yandan, Kabotaj hattı taşımacılığının teşviki amacıyla "Kabotaj 
Taşımacılığı Saha Etüt Çalışması" ve bu çalışmaya istinaden "Uygun Gemi Tipi ve 
Tonajının Tespiti" amacıyla projeler hazırlanmasına yönelik olarak 2005 yılı 
Bütçesine ödenek konulmuştur. Bu projelerin tamamlanması sonucunda, mevcut 
imkan ve kabiliyetlerin tespit edilerek, özel sektörün ̂ uyjgün^rlerde ve uygun 
şartlarla yatırıma özendirilmesi, ticari ve ekonomik açılarda** kabul edilebilir bir 
koster taşımacılık modeli oluşturulması amaçlanmaktadır. . v 
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Ulaştırma Bakanlığı bağlı kuruluşu Denizcilik Müsteşarlığı gemi işletici bir 
kuruluş olmayıp, denetim ve düzenleme görevini yürütmektedir. Başka hatlarda 
olduğu gibi Topçular-Eskihisar arasında yapılan deniz ulaşımında da taşımacılık 
yapmak isteyen müteşebbislere her türlü yardım ve kolaylık sağlanmaktadır. 

Öte yandan, söz konusu hatlarda deniz ulaşımı işletmeciliği yapmakta olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(İDO A.Ş.)'den alınan bilgide; Eskihisar-Topçular hattında yaz sezonundaki 
yoğunluğu önlemek için 24 saat içinde mevcut 144 tarifeli sefere ilave olarak 110 ek 
seferle birlikte karşılıklı toplam 254 sefer yapıldığı, Eskihisar-Topçular hattı için yeni 
gemi projeleri ve iskelelere uygun ikinci el gemi alımının gündemde olduğu, bunun 
yanı sıra mevcut Pendik-Yalova feribot hattına 2 adet yeni feribot ile Mudanya-
Yenikapı hattı açılarak 2 adet hızlı feribot alımı ihalelerinin yapıldığı ve bu 
feribotların mevcut araç yükünü rahatlatacağının planlandığı bildirilmiştir. 

526.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, TMSFkapsamındaki banka ve şirketlerin 
denetim ve finansman işlemlerini yürüten kurumlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7378) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 

ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bihlun TAMAYLÎGİL 

CHP İstanbul Milletvekili 

1) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunan banka ve el konulan iştiraklerin 
1/1/2003 tarihinden bugüne kadar, finansal işlemlerini gerçekleştirdiği, işlem hacmi sırası ile, 
fınansal kurumlar hangileridir? 

2) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunan banka ve el konulan iştiraklerin 
bağımsız denetim işlemlerini gerçekleştiren denetim şirketleri hangileridir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B .02 .0 .001 /Of -A?W O/ /O2/2005 

Konu : 7/7378-12715 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7378-12715/36415 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/7378-12715 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Başkanhğı'nın 26/07/2005 tarih ve TMSF.BHI.223/30746 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1- TMSF Başkanlığı'mn 26.07.2005 tarih ve 223-30746 sayılı yazısı ve eki. 

TASARRUF M E V D U ATI SIGORTA FONU 

SAYI :TMSF.BHI.223/30 ' : H\b 26/07/2005 

KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 04/07/2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 2437 - 7/7378 sayılı yazınız. 

llgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Bihlun TamaylıgiFin soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-2) TMSF kapsamında bulunan banka ve TMSF'ye devredilen iştiraklerin 
01/01/2003 tarihinden itibaren işlem hacmi sırası ile finansal işlemlerini gerçekleştirdiği 
fınansal kurumlar ile söz konusu banka ve iştiraklerin bağımsız denetim işlemlerini 
gerçekleştiren denetim şirketlerini gösteren tablolar ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim, 

Ek : Tablo 

^ — T 
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1- A)Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin, finansal işlemleri: 
a) 01.01.2003-31.12.2003 T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami/Istanbul Şubesi 
b) 01.01.2004-31.12.2004 T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami/Istanbul Şubesi 
c) 01.01.2005-20.07.2005 T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami/İstanbul Şubesi ve 

Vakıflar Bankası T.A.O-İstanbul Şubesi 

B) Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin, İştiraklerinin finansal işlemleri: 

-Ticaret Finansal Kiralama A.Ş. 
a) 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arası: 

T.C.Ziraat Bankası A.Ş.-Beşiktaş Şubesi 
Anadolubank A.Ş.- Etiler Şubesi 
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.-Ümraniye ve Suadiye Şubesi 
Finansbank A.Ş.-Beşiktaş Şubesi 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-Beşiktaş Şubesi 

b) 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arası: 
Finansbank A.Ş.-Beşiktaş Şubesi 
Anadolubank A.Ş.-Etiler Şubesi 
T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami/İstanbul Şubesi 
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş-Suadiye Şubesi 
T.Halk Bankası A.Ş.- İstanbul Şubesi 
Tekstilbank A.Ş.-Bakırköy Şubesi 

. Denizbank A.Ş.-Zincirlikuyu Şubesi 
Akbank A.Ş.-Bahçekapı Şubesi 

c) 01.01.2005-20.07.2005 tarihleri arası: 
Vakıflar Bankası T.A.O-Sirkeci Şubesi 
T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami/İstanbul Şubesi/ 
T.Halk Bankası A.Ş.- İstanbul Şubesi 
Finansbank A.Ş.-Beşiktaş Şubesi 

-Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. 
a) 01.01.2003-20.07.2005 tarihleri arası: 

Finansbank A.Ş.-Beşiktaş Şubesi 

-Tasfiye Halinde Fürsan Fermantasyon Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. 
a) 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arası: 

T.C.Ziraat Bankası A.Ş.-Gayrettepe Şubesi 
T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami/İstanbul Şubesi 

b) 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arası: 
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.-Gayrettepe Şubesi 
T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami/İstanbul Şubesi 

c) 01.01.2005-20.07.2005 tarihleri arası: .; 
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.-Gayrettepe Şubesi 
T.İş Bankası A.Ş.- Yenicami İstanbul Şubesi 
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-Tasfiye Halinde Ticaret Bilişim Hizmetleri A.Ş. 
a) 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arası: 

Vakıflar Bankası T.A.O-Salıpazan Şubesi 
T.Garanti Bankası A.Ş.-Karaköy/Bireysel Şubesi 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.-Beyoğlu Şubesi 

b) 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arası: 
Vakıflar Bankası T.A.O-Salıpazan Şubesi 
T.Garanti Bankası A.Ş.-Karaköy/Bireysel Şubesi 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.-Beyoğlu Şubesi 

c) 01.01.2005-23.06.2005. tarihleri arası: 
Vakıflar Bankası T.A.O-Salıpazan Şubesi 

-Büro Makine Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. 
a) 01.01.2003-31.12.2004 tarihleri arası: 

Vakıflar Bankası T.A.O-Salıpazan Şubesi 
b) 01.01.2005-20.07.2005 tarihleri arası: 

Vakıflar Bankası T.A.O-Salıpazan Şubesi ve Sirkeci Şubesi 

-Ticaret Menkul Değerler A.Ş. 
a) 01.01.2003-20.07.2005 İMKB İkinci Piyasasında değerlendirilmektedir. 

2- Bankamız 01.01.2003- 20.07.2005 tarihleri arasında BDO-Denet Yeminli Mali Müşavirlik 
A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 

İştiraklerimizden: 
-Ticaret Finansal Kiralama A.Ş., 01.01.2003- 20.07.2005 tarihleri arasında Aktan 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, 

-Tasfiye Halinde Fürsan Fermantasyon Ürünleri San.ve TicA.Ş., 01.01.2003-
31.12.2003 tarihleri arasında Aktan Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, 

-Tasfiye Halinde Ticaret Bilişim Hizmetleri A.Ş., 01.01.2003- 20.07.2005 tarihleri 
arasında Aktan Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, 

-Ticaret Menkul Değerler A.Ş., 01.01.2003- 20.07.2005 tarihleri arasında Aktan Yeminli 
Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 
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VCMETİ? 
BA 

iETİiVıi I-O i'! A O K I T R O L U ^ D E OLAN İŞTİRAKLERİN ÇALIŞMAİpi ' . OLCU 
Ğ!M^!?_2I!' ,?E" f l ' i ' / | F İ R İ V İ A V E rİNAMSALKiJRUWLAR LİSTESİ U / . 

P "• I İ V A . ^ A L ^ T . I / V 
-.İKKKT I \'V>.M 

!$.\r; I M S I Z r n . v 
I İ R M \ S I 

TİM 
Gr.KC.f iKi .L.şnuı ı .^ 

(İNANSAL K i Ki 'M! . , ' 

K lACTOlîlNC; \.S. 

2004 yılı B a ğ ı m s ı derısüm! 
LSeçkiıı Yeminli Iviai: î/luş5'/ir!ık 
ve Bağımsım Dçnci ım « 3 üs 
yapılmış. 2 0 0 i yılı için Gurai i 
Yeminli Malı Müşavirlik A Ş. lie 
anlaşılmıştır 

Şirket 01 01 2003 tarihinden bu 
yana herhangi bir denel im sirkeli 
ile çalışmamış olup, Sığma 
Yeminli Malı Müşavirlik 
Lld.Şli. 'nden sadece 
danışmanlık hizmeti almakladır 

İş Yat ı r ım M e n k Oeğ f> 
T.İş Bankas ı A Ş 
HSBC Bank A Ş 
T Garant i B a n k a s ı A Ş 
Koç Bank A Ş 

Türk Dış T ica re t B a n k a s ı A Ş . 
Akbank T A Ş 
Bayındırbank A Ş 

K I İNANSM. KİRALAMA \.Ş. 

Tİ I İNANSU. KİKAI.AMA A.! 

ıNGUGİ:; İNŞAAT VF. TİCARET A.Ş. 

OOCl'Ş ÇELİK CİVATA AŞ. 

Şirket 01 01 2003 tarihinden bu 
yana herhangi bir denel im ş rke l i 
ile çalışmamış olup. Sığma 
Yeminli Mali Müşavirlik 
Lld.Şli. 'nden sadece 
danışmanlık hizmeti almaktadır 

Şirket 01 01 2003 tarihinden :vı 
yana herhangi bir denel im şi- keti 
ile çalışmamış olup, Sigma 
Yeminli Mali Müşavirlik 
Ltd.Şti 'nden sadece 
danışmanlık hizmeti almaktad.ı 

Oyakbank A . Ş . 
Akbank T A Ş 
T Dış Ticaret B a n k a s ı A Ş 
Türkiye Halk B a n k a s ı A Ş . 
Fibabank A Ş 

Oyakbank A Ş 
Denizbank A .Ş 
T. Dış Ticaret B a n k a s ı A .Ş , 
Bayındırbank A Ş 
Pamukbank T A Ş . 
Fibabank A . Ş . 

-

2005 yılı için Vizyon Yeminli f/V.I 
Müşavirlik Ltd Şti ile 
anlaşılmıştır 

Bağımsız denelim şirketi ile 
çalışamamaktadır. 

Finansbank A Ş 
T.Garanti Bankas ı A Ş 

Şirketin nakdi var l ığı 
bu lunmadığından herhang i bir 
f inansal ku rumla 
çal ışmamaktadır . 

ETİ Mf.NKl I. KIVMKTTil'K A.Ş. 

2001 - 2004 yılları arası Güreli 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 
firması ile çalışılmış olup, 2005 
yılı için İrfan Yeminli Mali 
Müşavirlik A Ş İle anlaşılmıştır 

IMKB Takas ve S a k l a m a 
Bankası A .Ş . 
Denizbank A . Ş 
T.Halk Bankası A .Ş . 
T.Garanti Bankas ı A Ş . 
Koçbank A .Ş . 
Bayındırbank A Ş . 

lU'AIIK KAKI l l l / M K İ l i : İt i A..Ş. 
Şirket 01 01 2003 tarihinden bu 
yana herhangi bir denetini şirketi 
ile çalışmamıştır 

Tekfenbank A .Ş . 
T Dış Ticaret Bankas ı A.Ş. 
Fibabank A .Ş . 

ı ı o u n .NISAN ımur ı \ı SNNAN ıı \ ı. ıt( A S . 
Şirket 0 1 0 1 2003 tarihinden bu 
yana herhangi bir denel im sirkeli 
ile çalışmamıştır 

Şirketin nakdi varl ığı 
bulunmadığından herhangi bir 
finansal kurumla 
çal ışmamaktadır 

ı ı ı u I ' O U I M . v 

Şirket 01 01 2C03 larıhınden bu 
yana herhangi fır denel im şırkeıi 
le çşl.şmamış olup S ^ n a 

YenVnl ıMal iMuşauı l ık 
L!cı Ş i i ' nden sadece 
danışmanlık hizmeti ühvAtad ı r 

iŞ ' i ko : :•' .:•: : • : : : - : ; . . ;•.:: .-?:• .:., 

Teklenbaıık A S 
Akbank T A Ş 
T. Dış Ticaret Baı-kas: A 3 
f Halk Bankası A .Ş . 

V:0: 

\?.0C-i y>lı Ba^ i ' - \5 : :c 
|Ysi«ıi!ili hiaii Ş.l^srıM 

T HrTk Bsnkas. A 
Yapı ve Krepli Fiar 
KoçbankA S 
i vji-ııy.'uı ta i 'KSs 
vakıf lv.nk I" A O 
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ŞİKKET C.NY'AM 
BAĞIMSIZ DENETİM 
, FİRMASI 

Fl?T\NSAL İŞLEM 

vafli 

MI I.TİMİT SATIŞ PAZ. VE Mf STERİ IIİZM. \ .S. 

I'A.MI K Y ATIRIM YIF.NKI I. »EĞtRI.KH A..Ş. 

Şirket 01.01.2003 tarihinden bu 
yana herhangi bir denetim şirketi 
ile çalışmamıştır 

Şirketin nakdi vaflığ 
bulunmadığından herhangi bir 
linansal kurumla 
çalışmamaktadır 

2003 v<e 2004 yıllarında Engin 
Serbest Muhasebecilik ve Mali 
Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmış, 
2005 yılı için Ege Yeminli 
Müşavirlik ve Bağımsız Denelim 
A.Ş. ile anlaşılmıştır. 

Pamukbank T A Ş . 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
T.Halk Bankası A.Ş. 

TOPRAK SİGORTA A.Ş. 

2004 yılı Bağımsız denetimi İrfan 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

TC. Ziraat Bankası AŞ. 
Pamukbank T.A.Ş. (Halkbank 
A.Ş.) " T 
Garanti Bankası A.Ş. 
Bayındırbank A.Ş. 
Oyakbank A.Ş 
Türkiye İş Bankası A.Ş. 
AkbankT.AŞ. 
Yapr Kredi Bankası A.Ş. 

US FAC.TO FACrOKİNG HİZMETLERİ A.Ş 

Işirket 01.01.2003 tarihinden bu 
yana herhangi bir denelim şirketi 
ile çalışmamıştır. 

ESEN ESKİŞEHİR MAKİNASANAYİİ VETİC.A.Ş. 

İNTERAKTİFTELEKOMÜNİKASYON SA.N. VETİC.A.Ş. 

Şirketin nakdi varlığı 
bulunmadığından herhangi bir 
fjnansal kurumla 
çalışmamaktadır. 

Şirketin bağımsız denetim 
işlemlerini gereçekleştiren 
denetim şirketi 
bulunmamaktadır. 

Şirketin yasal zorunluluğu 
olmadığından bağımsız denelim 
yaptırılmamakladır. 

JAnadolübank A.Ş. 
AkbarikT.Â.Ş. 
Öenizbank A Ş 

Yapı ve kredi Bankası AŞ . 
T.İş Bankası A.Ş. 
HSBC Bank A.Ş. 
T.Garanti Bankası A.Ş 
Akbank T A.Ş. 
Oyakbank A.Ş. 
KoçİankA.Ş. 
Bayındırbank A.Ş. 

KABLONET İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 
Şirketin yasal zorunluluğu 
olmadığından bağımsız denetim 
yaptırılmamaktadır. 

Akbank T.A.Ş. 
T.'Garanti Bankası A.Ş 
Koçbank A.Ş. 
Yapı ve kredi Bankası AŞ. 
Vakıfbank T.A.O 
T.İş Bankası A Ş 
Tekfenbank AŞ : 
Bayındırbank A.Ş. 
Türk Oış Ticaret Bankası AŞ. 
HSBC Bank A.Ş 

KS-Y KM ESKİŞEHİR Y EM SANAY İi A.S. 

Şirketin bağımsız denetim 
işlemlerini gerçekleştiren 
denetim şirketi 
bulunmamaktadır. 

Öenizbank A.Ş. 

\S VAIM EM)f STRİSİ A.Ş. |İ'(.T.Ml 

Şirketin bağımsız denetim 
işlemlerini gereçekleştiren 
denetim şirketi 
bulunmamaktadır. 

Oyakbank A.Ş. 
HSBC Bank A.Ş. 

(AMI.ICA İT Rİ/.M YA ITRİMİ.AKI SAY M' Tİl .VS. 
Şirket 01.01.2003 tarihinden bu 
yana herhangi bir denetini şirketi 
ile çalışmamıştır 

AkbankT.AŞ 
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ŞİKKETİ.NVANl 

A-TEI. PAZARLAMA Yl:. SERVİS IIİZMEI I.I-.Hİ A.Ş. 

PAMUK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

19 . 9 . 2005 

lUCl.USET, DENETİM 
FİRMASI 

Şirketin Bağımsız denetim 
işlemlerini Güreli Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş. 
gerçekleştirmektedir 

2004 yılı Bağımsız denetimi • 
Saygın Yeminli Mali Müşavirlik 

ve Denetim A.Ş. tarafından 
gerçekleştirilmişti!. 

0 : 2 

FİNANSAL İ$LE.\I 

G y i Ç E M L L f l İ U İ L t N f 

FİNAN.SVESl/l R O l O l i V ' 

Denizbank A Ş . / ( J 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş 
T İş Bankası A.Ş. 
T.Ekonomi Bankası AŞ. 
MNG Bank A.Ş. 
Koçbank A Ş . 
Akbank A.Ş. 
T.Garanti Bankası A.Ş 
Tekslilbank A.Ş. 
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 
T.Halk Bankası A.Ş. 
Alternatifbank A.Ş. 
2003 vıh: 
T.Halk Bankası A Ş . 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
HSBC Bank A.Ş. 
AkbankT.A.Ş. 
T.Garanti Bankası AŞ . 
T.lş Bankası A.Ş. 
Bayındırbank A.Ş. 
Krediler: 
Halkbank Bahreyn 
Hypo Vereinsbank 
Anzbank 
Caterpillar Financial 
Nor^ea Bank Svvedan AB 
2004 v ı l l : 
T.Halk Bankası A.Ş. 
Yapr ve Kredi Bankası A Ş 
T.Garanti Bankası AŞ 
Oyakbank A.Ş. 
T.lş Bankası A.Ş. 
Bayındırbank A.Ş. 
AkbankT.A.Ş. 
HSBC Bank A.Ş. 
Krediler: 
Halkbank Bahreyn 
Hypo Vereinsbank 
2005 v ı l ı : 
T.Halk Bankası A.Ş. 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
T.lş Bankası AŞ. 
Oyakbank A.Ş. 
T.Garanti Bankası 
Akbank T.A.Ş. 
Bayındırbank A.Ş. 
Krediler: 
HVDO Vereinsbank 

1874-



T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 0 : 2 

HALK BANKASI 
VAKIFBANK 
ZİRAAT BANKASI 

ÖZEL TÜRK BANKALARI! 
AKBANK 
ALTERNATİF BANK 
ANADOLUBANK 
DENİZBANK 
DIŞBANK 
FİNANSBANK 
GARANTİ BANKASI 
İS BANKASI 
KOÇBANK 
OYAKBANK 
ŞEKERBANK 
TAKASBANK 
TEKFENBANK 
TEKSTİLBANK 
TÜRK. SIN: VE KALK BANK. 
jTURKISH BANK (TÜRKİYE) 
İTÜRK EKONOMİ BANKASI 
İ l * jr*rx c r w n v » n w»-..». 
YAPI KREPİ BANKASI 

BANK 2000 OFFSHORE LTD. CYP 
BANCA TURCO ROMANIA 
BANK OF NEW YORK 
BANKERS TRUST 
BCP 
BNP-AK PRESPNER 
CHASE MANHATTAN 
CITIBANK 
İCOMMERZBANK FRANKFURTT 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ TÜRK BANK. 
İÇREPIT LYONNAIS 
PEUTSCHEBANK 
PEMİRBANK SOFIA 
DEMİRHALKBANK ROTTERPÂM 
DEMIRKYRGYZ INTERNATIONAL 
FİNANSBANK HOLLANDA 
JFİNANSBANK İSVİÇRE" 
HABIB BANK NEW YORK 
HSBC BANK 
İKTİSAT MOSKOVA 
INPEX FUTURES 
ING BANK 
PRUDENTIAL SEC 
SİTEBANK - NOVABANİT 
SOCIETE GENERAL 
STANDARD LONDON 
SVVISS FINANCE CORP 
THE ECONOMY BANK~NV 
VVESTLB 

Yİ UTDISI MI 'MAHİR I U M V M . A U I M I / . 
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::un:> öncesi 

I•ıısBank A Ş. KR.YIG Cevclel Sımer 
keııibiink A.Ş. KI'.VIG Cevdet Sımer 
İktisat Bankası T.A.Ş. A. A. Aktif Analiz A.Ş. Andersen 
Ktibank A.Ş. ' DRT Deloitte Touclıe 
fnlerbaıık A.Ş. DRT Deloitte Touclıe 
Hslnııık A.Ş. DRT Deloitte Touclıe 
Toprakhaıık A.Ş, DRT Deloitte Touclıe 
B;i) ıiKİııbiink A.Ş. . KPVIG Cevdet Sımer 

2003 soımı.sı 

B;ı\ ındırİKiıık A.Ş. DRT Deloitte Touclıe 

527.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, TCDD'nin bazı belediyelere hurda malzeme sattığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7379) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili ' 
/JVV^lVVl^Vhr 

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; Devlet Demiryollarının, kararnameler 
gereğince Makine Kimya Endüstrisi'ne silah yapımı için satması gereken 16 bin ton hurdayı, 
aralarında beldelerin de bulunduğu Belediyelere devrettiği ifade edilmiştir. Devlet Demiryollarının, 
hurdalanm nereye satacağı 1971 yılında çıkan, MKE Kurumu Hurda Malzeme alımına ait 
Kararnameyle belirlemiştir. Kararnamede, bütün resmi kurumların hurdalanm, MKE'ne Sanayi ve 
Ticaret BakanlığYnca her 6 ayda bir belirlenecek bedel karşılığında satacağı belirtilmiştir. Yine 19 
Mart 2001 tarihinde çıkartılan 2001/15 sayılı Başbakan Sn.Bülent Ecevit imzalı genelgede de, 
"Bakanlar Kurulu kararı hükümleri çerçevesinde, her türlü hurda malzemenin, kamu kurum 
ve kuruluşlarınca HURDASAN AŞ'ye satış suretiyle devredileceği..." tekrarlanmıştır. 

Uygulama bu şekilde istikrarlı olarak devam etmiştir. Ancak TCDD Yönetim Kurulu 
31.12.2003 tarihli kararıyla, " belediyelerin son yıllarda raylı sisteme geçmeleri sebebiyle 
hurda ray, travers gibi malzemelere ihtiyacının olduğu, ancak fiyatların .yüksek olması 
sebebiyle taleplerin yerine getirilemediği, bu hurdaların toplanmasında gecikmeler olmaması 
için satışın belediyelere yapılmasının uygun bulunduğu..." yolunda karar vererek, hurdaların 
MKE yerine belediyelere satışına karar vermiştir. 1 kg. hurda rayın piyasa fiyatı 600-700 bin 
seviyesinde iken, bu malzemelerin belediyelere 200 bin liranın altında satıldığı ve böylece Devlet'in 
8 trilyon civarında zararının doğduğu ifade edilmektedir. 

Bu şekilde satış yapılan belediyelerin ağırlıklı olarak AKP'li Belediye Başkanlarının 
bulunduğu belediyeler olduğu ve keza demiryoluna ihtiyaç duymayan belde belediyelerinin de 
bulunduğu ifade edilmektedir. 
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Bu açıklama ve bilgiler karşısında aşağıdaki • hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur, 

1-TCDD'nın yukarıda sözü edildiği şekilde, MKE'ne satması gereken hurda 
malzemeleri, belediyelere sattığı yolundaki bilgi ve iddialar doğru mudur? 

Yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen, hangi yasal gerekçeyle bu 
satışlar yapılmıştır? 

2-1 kg. hurda ray bu belediyelere hangi bedelle satılmıştır? 
1 kg. hurda rayın piyasa fiyatı nedir? Bu şekilde doğmuş olan kamu zararı 

nedir? Zararın 8 trilyona ulaştığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 
3-Bu şekilde satış yapılan belediye sayısı nedir? Bu belediyelerden Belediye 

Başkanı AKP'li olan belediye sayısı nedir? 
TCDD'ndan ray hurdası alan belediyelerin, bu malzemeleri kendi ihtiyaçları için 

kullanmayıp, bu işin ticaretini yaptıkları yolundaki bilgi ve iddialar doğru mudur?Bu yolda yapılan 
bir tespit söz konusu mudur? 

İlgililer hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araş t ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / _ / l / £ 3 - 1f\'3%l 
KONU : Konya Mil le tveki l i J -> 18 AĞUSTOS 2005 

Sayın Atilla KART'm 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi:a)TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7379-12720/36446 
sayılı yazısı. 

b)Başbakanhğın 08.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-466/3344 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandınlmasım 
tensip ettikleri 7/7379-12720 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
7/7379-12720 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; Devlet Demiryollarının, kararnameler 
gereğince Makine Kimya Endüstrisi'ne silah yapımı için satması gereken 16 bin 
ton hurdayı, aralarında beldelerin de bulunduğu Belediyelere devrettiği ifade 
edilmiştir. Devlet Demiryollarının, hurdalarını nereye satacağı 1971 yılında çıkan, 
MKE Kurumu Hurda Malzeme alımına ait Kararnameyle belirlenmiştir. 
Kararnamede, bütün resmi kurumların hurdalarını, MKE'ne Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nca her 6 ayda bir belirlenecek bedel karşılığında satacağı belirtilmiştir. 
Yine 19 Mart 2001 tarihinde çıkartılan 2001/15 sayılı Başbakan Sn. Bülent Ecevit 
imzalı genelgede de, "Bakanlar Kurulu kararı hükümleri çerçevesinde, her türlü 
hurda malzemenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN AŞ'ye satış 
suretiyle devredileceği...." tekrarlanmıştır. 

Uygulama bu şekilde istikrarlı olarak devam etmiştir. Ancak TCDD 
Yönetim Kurulu 31.12.2003 tarihli kararıyla " belediyelerin son yıllarda raylı 
sisteme geçmeleri sebebiyle hurda, ray, travers gibi malzemelere ihtiyacının 
olduğu, ancak fiyatların yüksek olması sebebiyle taleplerin yerine getirilemediği, 
bu hurdaların toplanmasında gecikmeler olmaması için satışın belediyelere 
yapılmasının uygun bulunduğu "yolunda karar vererek, hurdaların MKE yerine 
belediyelere satışına karar vermiştir. 1 kg. hurda rayın piyasa fiyatı 600-700 bin 
seviyesinde iken, bu malzemelerin belediyelere 200 bin liranın altında satıldığı ve 
böylece Devlet'in 8 trilyon civarında zararının doğduğu ifade edilmektedir. 

Bu şekilde satış yapılan belediyelerin ağırlıklı olarak AKP'li Belediye 
Başkanlarının bulunduğu belediyeler olduğu ve keza demiryoluna ihtiyaç 
duymayan belde belediyelerinin de bulunduğu ifade edilmektedir. 

Bu açıklama ve bilgiler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

SORU 1- TCDD'nin yukarıda sözü edildiği şekilde, MKE'ne satması 
gereken hurda malzemeleri, belediyelere sattığı yolundaki bilgi ve iddialar doğru 
mudur? Yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen, hangi yasal 
gerekçeyle bu satışlar yapılmıştır? 

SORU 2- 1 kg. hurda ray bu belediyelere hangi bedelle satılmıştır? 1 kg. 
hurda rayın piyasa fiyatı nedir? Bu şekilde doğmuş olan kamu zararı nedir? Zararın 
8 trilyona ulaştığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 

SORU 3- Bu şekilde satış yapılan belediye sayısı nedir? Bu belediyelerden 
Belediye Başkanı AKP'li olan belediye sayısı nedir? TCDD'ndan ray hurdası alan 
belediyelerin, bu malzemeleri kendi ihtiyaçları için kullanmayıp,.bubisin ticaretini 
yaptıklan yolundaki bilgi ve iddialar doğru mudur? Bu yolda yapılan Bir, tespit söz 
konusu mudur? İlgililer hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır? \ 

CEVAP: 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Kamu İktisadi Kuruluşunu "sermayesinin tamamı Devlete ait olup, 
tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak 
üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler 
imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür" şeklinde tanımlamış ve "kamu iktisadi 
kuruluşlarının ...ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmeleri"nin amaç 
olduğu 1 'nci maddesinde belirtilmiştir. 
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Demiryolu hat kesimlerinde yapılan onarımlar ile malzeme yorulması 
nedeniyle değiştirilen ray ve bağlantı elemanlarından oluşan hurda durumundaki 
malzemelerin toplanmasında gecikmeler yaşanmaktadır. Bu gibi gecikmeler 
hatlarda yapılan bakım ve tamirat çalışmalarını aksatmakta ve seyrüsefer 
emniyetini tehlikeye düşürmektedir. Seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşüren, yol 
kenarlarında yığılmaları nedeniyle çevreye zarar veren bu gibi malzemelerin 
beklemesi, aynı zamanda duran maddi varlık olarak da TCDD'ye zarar olarak 
yansımaktadır. Zarar eden bir kuruluş olarak TCDD'nin; ticari yönden zararın 
azaltılması amacıyla bu gibi hurdaları değerlendirmesinin yanında, yarattığı 
tehlikenin ve çevre zararının da önlenmesi yönünde tedbir almasını gerekli 
kılmaktadır. 

19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4916 sayılı "Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun"un 37'nci Maddesi, "Katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait, hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş 
makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il 
özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, 
satış ve kira bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir" hükmü ile ilgili 
kurumlar yetkili kılınmıştır. 

Söz konusu Kanun'un 37'nci maddesi uyarınca TCDD Yönetim Kurulu'nun 
2003 yılında aldığı hurda satışına ilişkin kararla, daha önceki yıllarda satış yapılan 
şahıs ve kurum sayısı azaltılarak, alıcı profili belediyeler ve askeri birlikler olarak 
sınırlandırılmış ve MKE Kurumunca belirlenen fiyatların iki katına satışını 
kararlaştırmıştır. Benzer kararlar 1991 yılı öncesi ve sonrasında değişik tarihlerde 
TCDD Yönetim Kurullarınca alınarak hurda satışları yapılmıştır. 

MKE Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'nün 2004 yılı birinci altı aylık 
hurda fiyatı 91.752 TL/Kg., ikinci altı aylık hurda fiyatı d&Ş9^100 TL/Kg.dır. 
TCDD tarafından Belediyelere yapılan hurda satışında 2004 yıliHbirinci altı ayda 
uygulanan fiyat 183.504 TL/Kg., ikinci altı ayda uygülanari:•• fiyaİ^ ise 198.200 
TL/Kg. olup, MKE Kurumu'nun tayin ettiği fiyatın ikFkattdir. .- ] 

Öte yandan, TCDD demiryolu hattı boyunda dağınık durumdaki hurda 
malzemelerinin toplanması, kesilmesi, taşınması ve her türlü gideri alıcıya ait 
olmak üzere 183.504 TL/Kg. olan fiyatına karşılık satış işlemi 198.200 TL/Kg. 
fiyattan gerçekleştirilmiştir. Roterdam'da hurda rayın istifli ihraç fiyatı 175 ile 185 
$/Ton arasında değişmektedir. Uluslararası hurda ray ihraç fiyatı yaklaşık 235.000 
TL/Kg iken bu fiyatın ülkemizde 600.000-700.000 TL/Kg. olması mümkün 
değildir. 

4916 sayılı Kanun uyarınca alınan TCDD Yönetim Kurulu Kararı ile hurda 
satışı gerçekleştirilmiş olup, bedelsiz devir ve zarar söz konusu olmadığı gibi, 
MKE Kurumu'nun belirlediği fiyatın iki katından daha yüksek bedelle 
gerçekleştirilen satıştan dolayı TCDD'nin kârı söz konusudur. 

Belediyelere hurda malzeme satışı yapılmıştır. Belediyeler, hurda malzemeyi 
köprü üst geçitlerinde, köprü ve menfez yapımlarında, mezarlık ihata duvarı inşası 
ile bakım ve onarım yapımında kullanmak üzere talep etmişlerdir. 

TCDD Yönetiminin belirlediği fiyatla şartları kabul eden ve bedelini 
ödeyebilen Belediyelere, Siyasi Parti aidiyeti aranmaksızın hurda malzeme satışı 
yapılmaktadır. 

2004 yılında TCDD Yönetim Kurulu Kararı gereği 36 Belediye'ye hurda 
satışı yapılmış olup, Belediye'lerin 19'u AK Parti, 7'si Doğru Yol Partisi, 4'ü 
Cumhuriyet Halk Partisi, 3'ü Milliyetçi Hareket Partisi ve 2'si Saadet Partisine 
mensuptur. 
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528.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, adlî işlemler nedeniyle tahsil edilen paraların bir özel 
bankaya yatırıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/7380) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından/ 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
C H P K o n y a Mi l le tveki l i 

Bilindiği gibi; mahkemeler ve diğer Adalet Daire'lerince, adli işlemler sebebiyle 
tahsil olunacak paraların (mahkemelerin, icra iflas dairelerinin, noter dairelerinin kamu adına tahsil 
ettikleri paralar gibi) kamu bankalarında yatırılması konusunda istikrar kazanmış bir uygulama 
vardır. 57. Hükümet döneminde Sn.Hikmet Sami Türk imzasıyla bu yönde yayımlanan genelge, 58. 
Hükümet döneminde Sn.Adalet Bakanı Cemil Çiçek imzasıyla 23.1.2003 tarihli genelgeyle 
doğrulanmıştır. 59. Hükümet döneminde de Mayıs 2005 tarihine kadar bu yönde uygulama 
yapılmıştır. Yapılan bu uygulama, İcra İflas Yönetmeliğinin 94. maddesindeki düzenlemeye de 
uygundur. ' * " 

Ancak, her nedense Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen 2005 
yılından itibaren. bu paraların, kamu bankaları yerine Akbank 'a yatırılması yolunda genelge 
yayımlamıştır. Yapılan bu uygulama, mevzuata ve Adalet Bakanlığı'nın istikrar kazanan 
uygulamalarına tümden aylandır. Bu yolla tahsil olunan paraların büyük meblağlara ulaşması 
sebebiyle, bu konunun açıklık kazanması daha da önem kazanmıştır. Hakimler ve Savcılar 
Kanunu'yla ilgili değişikliklerin görüşülmesi esnasında Sn.Bakan'a bu yönde sorular yöneltilmiş ise 
de, tatminkar açıklamalar yapılmadığından, iş bu soru önergesinin verilmesi zorunluluğu 
doğmuştur. 

Hemen belirtelim ki, ilgili mevzuat "kamu veya milli banka** 'şeklinde' ayrım 
yapmamakta, bu meblağların kamu bankasına yatırılması zorunluluğunu açık bir şekilde 
düzenlemektedir. Konunun, Adalet ve Maliye Bakanlıkları arasında ihtilaflı "Olması sebebiyle, soru 
önergesinin Başbakanlık Makamı'na sunulması zorunluluğu doğmuştur. „ ., .,-

A ç ı k l a n a n sebep ler l e aşağ ıdaki husus lar ın cevap landır ı lmas ın ı ta lep 
e t m e k g e r e ğ i d o ğ m u ş t u r ; 

Adalet Bakanlığı'nın 28.2.2000 ve 23.1.2003 tarihli genelgelerine ve İcra İflas 
Yönetmeligi'nin 94. maddesine ve sair ilgili mevzuata rağmen; adli işlemler sebebiyle tahsil olunan 
paralar neden kamu bankaları yerine, özel bir banka niteliğinde olan Akbank 'a yatırılmaya 
başlanmıştır? 

Bu paraların Akbank'a yatırılması karşılığında, ilgili Banka'yla Adalet Bakanlığı 
arasında herhangi bir protokol yapılmış mıdır? Bu protokol şartlarına göre Bakanlığa ne gibi 
taahhütlerde bulunulmuştur? Bu protokolün içeriği, şartları ve süresi nedir? 

Bu yolla tahsil olunan meblağların 2004 yılındaki tutan nedir? 

2005 yılı başından. Mayıs ayı sonuna kadar bu yolla tahsil olunan tutar nedir? 

T C . 
ADALET BAKANLIĞI JPtyJr/lOOS 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/7380-12722/36448 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 08/07/2005 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-466-1/3330 sayılı yazı. 
İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 

cevaplandırılması tensip olunan; Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Sayın Başbakana 
yönelttiği 7/7380 Esas No.lu yazılı soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EK: 
Soru önergesi 
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Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7380 Esas No.lu 

soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun "Para ve kıymetli eşyanın 
tevdii" kenar başlıklı 9. maddesinde, "'İcra ve iflâs daireleri aldıkları paralan ve kıymetli evrak 
ve değerli şeyleri, nihayet ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca uygun 
görülen bankalardaki hesaplarına yatırmaya, banka bulunmayan yerlerde icra veya mahkeme 
kasalarında muhafazaya, kasa bulunmayan yerlerde ise mal sandıklarına bırakmaya 
mecburdurlar."; 

11/04/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu 
Yönetmeliğinin "Para ve değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar" kenar başlıklı 92. 
maddesinde "İcra ve İflâs Kanunu uyarınca, icra ve iflâs daireleri aldıkları parayı ve değerli 
şeyleri icra ve iflâs dairelerinin bulunduğu yerler de göz önünde tutularak. Ülke çapında 
teşkilâtlanmış bankalardan Adalet Bakanlığınca uygun görülenlere tevdi ederler. 

Bakanlığın izni alınmadıkça, vadeli hesap açımlamayacağı gibi tahvil de alınamaz." 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, Ülke çapında teşkilâtlanmış olması şartıyla 
emanet paralarm tutulacağı bankanın tespiti hususunda Bakanlığımızın takdir hakkı 
bulunmakta olup. Bakanlığımızca bu takdir yetkisi kullanılırken kamu yararı ölçülüyle 
hareket edildiği, hizmetin daha verimli ve hızlı yürümesinin esas alındığı; 

Soru önergesine konu Genelge kapsamındaki paraların, adalet dairelerince ileride hak 
sahiplerine ödenmek üzere emaneten bankada tutulmaları nedeniyle, bu paraların genel 
bütçeli dairelerin, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan kaynakları arasında 
sayılması mümkün bulunmadığından 5234 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına 
yönelik olarak çıkarılan Tebliğ uyarınca belirtilen kamu bankalarına yatırılması 
zorunluluğunun da bulunmadığı; nitekim bu paraların soru önergesinde adı geçen Bankada 
tutulduğu dönemlerde. Maliye Bakanlığınca bu paraların 5234 sayılı Kanun kapsamında 
kaldığı, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ya da Ziraat Bankasrna yatırılması 
gerektiği belirtildiği halde, bu husustaki görüşlerinin, emanet paraların tutulacağı bankanın 
belirlenmesi konusunda herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığından. Bakanlığımızca 1997, 
1998 ve 2003 yıllarında çıkarılan genelgelerle, anılan paraların 5234 sayılı Kanun kapsamında 
olmadığının belirtildiği ve yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde takdir hakkına dayanılarak 
anılan bankaya yatırılmasına karar verildiği; 

Söz konusu paraların niteliği itibarıyla gün içinde bile devamlı şekilde hareket halinde 
olduğu; belirli bir tarih itibarıyla bankada tutulan paranın miktarının tam olarak belirlenmesi 
mümkün olmadığı gibi. soru önergesinde adı geçen banka dışında birçok banka şubesinde bu 
neviden paraların bulunduğu; 

Öte yandan, söz konusu emanet paraların, belirli şartlar oluşuncaya kadar adlî 
mercilerin muhafazası, kontrolü ve denetimi altında olduğu ve bu amaçla adlî merciler 
tarafından bankada açtırılan hesaplara yatırıldığı; Bakanlığımızın sorumluluğu altındaki bu 
paraların tutulacağı bankayı belirlerken İcra ve İflâs Kanununun ve anılan Yönetmeliğin 
hükümleri gereğince uygulamada birliğin sağlanması, hizmetin daha verimli ve daha hızlı 
işletilmesinin amaç edinildiği; nitekim bu paraların yatırılacağı bankaların belirlenmesine 
yönelik olarak 1956 yılından günümüze kadar birçok genelgenin yayımlandığı ve kamu yaran 
ilkesi çerçevesinde hareket edilerek, gerektiğinde zaman zaman banka değişikliğinin 
yapıldığı; 

Bakanlığımızın kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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529.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, THY'nin bazı ihaleleriyle ilgili bilgi sızdırıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7381) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim, 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Türk Hava Yollarının 2002-2003 yıllan hesaplarının, 26.5.2005 tarihinde 
TBMM-KİT Komisyonu'nda görüşülmesi esnasında; 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Hamdi Topçu'nun, 21 Nisan 2004 - 13.04 
tarihli e-posta yoluyla, bazı kişilere 19.4.2004 ile 25.5.2004 tarihleri arasındaki 13 ihalenin 
"konusunu ve istek ünitesini" belirtir bir listeyi gönderdiği ortaya çıkmıştır. Bu husus AKP 
Amasya Milletvekili Sn.Hamza Albayrak'ın soru ve takibiyle ortaya çıkmıştır. AKP Adana 
Milletvekili Sn.Ayhan Zeynep Tekin Börü de bu konunun açıklanmasını talep etmiş ise de, AKP 
İstanbul Milletvekili Sn.İlhan Albayrak her nedense bu olayın, mutad bir olay olduğundan söz 
ederek üzerinde durulmaması gereğini dile getirmiştir. 

Bu listenin gönderildiği kişiler arasında ise; Abdttrrahim Albayrak, Ahmet 
Ertürk, Davut Dişli, Cihan Kamer, Zeynel A. Erdem, İlhan Albayrak, İsmet Yıldırım, 
M.Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mustafa Karaalioğlu, Prof.Dr.Veysel Eroğlu gibi isimler de vardır. 

İhalelerin ne şekilde ilan edileceği ilgili yasalarda düzenlenmiştir. Yukarıda sözü 
edilen şekilde ihale tarihlerinden önce belli ve sınırlı sayıda kişiye e-posta yoluyla ihale duyurusu 
yapılacağı yolunda bir düzenleme, hiçbir yasada mevcut değildir. Bu sebeple, bu kişilere hangi 
yasal gerekçeyle, ihale tarihinden evvel böyle bir listenin gönderildiği hususu, tahkike muhtaç bir 
durumdur. Bu süreç, ciddi anlamda "ihaleye fesat karıştırma" iddialarım çağrıştırmaktadır. 

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki hususların açıklık kazanmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

1- THY-Genel Satmalma Başkanlığı'nın 19.4.2004-25.5.2004 tarihleri 
arasında düzenlemiş olduğu 13 ihalenin, konusu ve ihale sonucu nedir? 

Bu ihaleler kimlerde kalmıştır? 
Bu ihalelerin bedel olarak tutarı nedir? 

2- Bu ihale sonuçlarının, yukarıda sözü edilen ve THY Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Başkan Vekili Hamdi Topçu tarafından gönderildiği açıklık kazanan, 13 
adet ihaleyle karşılaştırması yapıldığında; varılan sonuç nedir? 

3- Bu bulgular karşısında, THY Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Hamdi Topçu ve iştirak halinde bulunan diğer yetkililer hakkında, idari 
soruşturma süreci başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bunun açıklaması ve gerekçesi 
nedir?Bu önergeden sonra bu yolda bir çalışma başlatılacak mıdır? Olay adli 
mercilere intikal ettirilmiş midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 .ÖÎB.0.65.00.00/ 10010 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/7381 esas sayılı yanlı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Türk Hava 
Yolları A.O. tarafından verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Türk Hava Yollarının 2002-2003 yılları hesaplarının, 26.05.2005 tarihinde TBMM-KİT 
Komisyonunda görüşülmesi esnasında; 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan vekili Hamdı TOPÇU'nun, 21 Nisan 2004 ve 13 Nisan 
2004 tarihli e-posta yoluyla, bazı kişilere 19.04.2004 ile 25.05.2004 tarihleri arasındaki 13 
ihalenin "konusunu ve istek ünitesini" belirtir bir listeyi gönderdiği ortaya çıkmıştır. Bu husus 
AKP Amasya Milletvekili Sn. Hamza ALBAYRAK'ın soru ve takibiyle ortaya çıkmıştır. AKP 
Adana Milletvekili Sn. Ayhan Zeynep Tekin BÖRÜ'de bu konunun açıklanmasını talep etmiş 
ise de, AKP İstanbul Milletvekili Sn. İlhan ALBA YRAK her nedense bu olayın, mutad bir olay 
olduğundan söz ederek üzerinde dur utmaması gerektiğini dile getirmiştir. 

Bu listenin gönderildiği kişiler arasında ise; Abdürrahim ALBAYRAK, Ahmet ERTÜRK, 
Davut DİŞLİ, Cihan KAMER, Zeynel A. ERDEM, İlhan ALBAYRAK, İsmet YILDIRIM, M. 
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Mustafa KARAALİOĞLU, Prof. Dr. Veysel EROĞLU gibi isimler 
de vardır. 

İhalelerin ne şekilde ilan edileceği ilgili yasalarda düzenlenmiştir. Yukarıda sözü edilen 
şekilde ihale tarihlerinden önce belli ve sınırlı sayıda kişiye e-posta yoluyla ihale tduyurusu 
yapılacağı yolunda bir düzenleme, hiçbir yasada mevcut değildir. Bu sebeple, bu kişilere hangi 
yasal gerekçeyle, ihale tarihinden evvel böyle bir üstenin gönderildiği hususu, tahkike muhtaç 
bir durumdur. Bu süreç, ciddi anlamda "ihaleye fesat karıştırma" iddialarını çağrıştırmaktadır. 

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki hususların açıklık kazanmasını talep etmek gereği 
doğmuştur. 

SORU 1- THY Genel Satınalma Başkanlığının 19.04.2004 - 25.05.2004 tarihleri arasında 
düzenlemiş olduğu ihalenin, konusu ve ihale sonucu nedir? 
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Bu ihaleler kimlerde kalmıştır? 

Bu ihalelerin bedel olarak tutarı nedir? 

CEVAP 1- THY'nın Genel Satınalma Başkanlığının 19 Nisan 2004 - 25 Mayıs 2004 
tarihleri arasında düzenlemiş olduğu ihalelerin detayını gösteren tablo ekte bilgilerinize 
sunulmuştur (EK-1). 

SORU 2- Bu ihale sonuçlarının, yukarıda sözü edilen ve THY Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Başkan Vekili Hamdı TOPÇU tarafından gönderildiği açıklık kazanan, 13 adet ihaleyle 
karşılaştırması yapıldığında, varılan sonuç nedir? 

CEVAP 2- 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhale İlan Süreleri ve Kuralları" 
maddesinde "İdareler yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre 
ihaleleri uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem 
ağı veya elektronik haberleşme, internet yoluyla da ayrıca ilan edebilir" yazmaktadır. Burada 
elektronik haberleşme metodu olan e-posta ile bildirim usulüne cevaz verildiği görülmektedir. 
THY'nın ihaleleri de 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu ve THY'nın 17-010 sayılı Alım Satım 
Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. 

İhalelerde katılımı artırmak ve serbest rekabeti sağlamak için Hamdi TOPÇU tarafından 
oda başkanlarına, grup şirket yöneticilerine ve mail kutusunda bulunan herkese toplu olarak 
gönderilen e-maillerdeki bilgiler herhangi bir üstünlük sağlayacak mahiyette olmayıp herkese 
ilan edilen bilgileri içermektedir. Söz konusu ihalelerde, katılımcı sayısında ortalama %10'luk bir 
artış, birim fiyatlarda ise %20'ye varan indirim olmuştur. 

SORU 3- Bu bulgular karşısında, THY Başkan Vekili ve Yönetim Kurul Üyesi Hamdi 
TOPÇU ve iştirak halinde bulunan diğer yetkililer hakkında, idari soruşturma süreci 
başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bunun açıklaması ve gerekçesi nedir? Bu önergeden sonra 
bu yolda bir çalışma başlatılacak mıdır? Olay adli mercilere intikal ettirilmiş midir? 

CEVAP 3- THY'nın 2002-2003 yılları hesaplarının 26 Mayıs 2005 tarihinde TBMM KİT 
Komisyonunda görüşülmesi esnasında konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca tetkiki ve 
tahkiki amacıyla önerge verilmiş ve söz konusu önerge kabul edilmemiştir. Gönderilen e-mail'de 
bulunan bilgiler, gönderilenlere herhangi bir avantaj sağlayan bilgiler olmayıp malumun tekrarı 
niteliğinde olduğundan; 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu elektronik haberleşmeye cevaz 
verdiğinden ve meri mevzuatta suç konusunu teşkil etmediğinden herhangi bir soruşturmaya gerek 
duyulmamıştır. <* y, 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. f^y^^r^ 

emal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

EKLER: 
EK-1 THY'nın 19 Nisan 2004 - 25 Mayıs 2004 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu 

ihaleyi gösterir tablo 

- 1884 -



GENEL SATINALMA BAŞKANLIĞININ 19.04.2004 - 25.05.2004 TAR 

İHALE TARİHİ 
VE SAATİ 
19.04.2004-10.00 

20.04.2004-10.00 

21.04.2004-10.00 

22.04.2004-10.00 

22.04.2004-10.30 

22.04.2004-11.00 

27.04.2004-10.00 
27.04.2004-10.30 
27.04.2004-11.00 
27.04.2004-13.30 
27.04.2004 -14.00 
25.O5.2OO4-10.00 

İHALE KONUSU 

K/P ve K/M İÇİN 5 KALEM 
UÇUŞ ÇANTASI VALİZ, 
OMUZ ÇANTASI 
12.207.600 ADET KOKTEYL 
PEÇETE 
2.800.000 ADET POŞET ŞEKER 

İTHAL ŞARAP ALIMI 

İTHAL ŞARAP ALIMI 

İTHAL ŞARAP ALIMI 
UÇAKLARA İLAÇ ALIMI (İlkyardım) 
UÇAKLARA İLAÇ ALIMI (İlkyardım) 
UÇAKLARA İLAÇ ALIMI (İlkyardım) 
UÇAKLARA İLAÇ ALIMI (İlkyardım) 
UÇAKLARA İLAÇ ALIMI (İlkyardım) 
EUROSERVE (STFA) İŞÇİLERİNE 
MELBUSAT ALIMI (KİK) 

KATILAN 
FİRMA SAYISI 

3 . 

3 

5 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 

KAZANAN 
FİRMA 

DESADERİSA 
VİKİNG KAĞIT 
A.Ş. 

GÜRPAK AMBA 
BT SATIŞ PAZ. 
A.Ş. 
ALUED DOMEC 
İÇVEDIŞLTD 
SABAN DIŞ TİC 
MÜMESSİLLİK 
MERKEZ LAB.V 
ATABAY İLAÇ 
YENİ İLAÇ SAN 
İLSAN JLTAŞ İU 
YUSUFPAŞA E 
GÜNGEN İNŞ. 
GÜRKAN AYAK 
ÖZKONTEKS K 
ÖZDOĞAN GİY 
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530.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/7382) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorular ımın Başbakan Recep Tayip E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandır ı lması hususunda gereğini arz eder im. 

Saygı lar ımla . 

^ | l W r 
U m m e t K A N D O G A N 
D Y P Deniz l i Milletvekili 

1 - Başbakan l ığ ın ız döneminde kaç defa yurtdışına çıktınız ? 
2 - Başbakan l ığ ın ız döneminde yurtdışı seyahat ler inde aldığınız toplam 

harc ı rah miktarı nedir ? 
3 - Başbakanl ığ ın ız döneminde toplam kaç günü yur tdış ında geçirdiniz ? 
4- Başbakan l ığ ın ız döneminde hangi ülkelere gitt iniz ? 

T .C . 22 Ağustos 2005 
DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Siyase t P l a n l a m a G e n e l M ü d ü r Y a r d ı m c ı l ı ğ ı 

S a y ı : B . 0 6 . O . S P G Y . O . 0 - 0 2 6 . 2 1 - 2 0 0 5 / 3 2 3 2 2 2 

K o n u : Yaz ı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

S Ü R E L İ - Ç O K İ V E D İ 

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 4 . 0 7 . 2 0 0 5 ta r ih ve K A N . K A R . M D . A . O l . O . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 7 3 8 2 - 1 2 7 5 1 / 3 6 4 7 4 
sayılı yaz ı la r ı . 

D e n i z l i Mi l l e tvek i l i Say ın Ü m m e l K a n d o ğ a n ' ı n Say ın B a ş b a k a n ı m ı z a yöne l t t iğ i v e 
Say ın B a ş b a k a n ı m ı z c a e ş g ü d ü m ü m d e y a n ı t l a n m a s ı t e n s i p o l u n a n i lg ide kayı t l ı y a z ı l a r ı n a ek l i , 
7 /7382 E s a s No ' l u yaz ı l ı so ru ö n e r g e s i n i n yanı t ı i l i ş ik te s u n u l m a k t a d ı r . 

S a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 

c u- o Abdullah GÜL 
E K : S o r u ö n e r g e s i yanı t ı oı»:»ı«ı Bakan, ve 

Ba?h3Kao Y - ' - ~ " 9 1 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
YAZIl 

SORULAR: 

A SAYIN Ü M M E T KANDOĞAN'IN 7/7382 ESAS NOtlJ ) 
I SORU ÖNERGESİNİN YANITLARI 

1. Başbakanlığınız döneminde kaç defa yurtdışına çıktınız? 
2. Başbakanlığınız döneminde yurtdışı seyahutlerinde aldığınız toplam harcırah miktarı 

nedir? 
3. Başbakanlığınız döneminde toplam kaç günü yurtdışında geçirdiniz? 
4. Başbakanlığınız döneminde hangi ülkelere gittiniz? 

YANITLAR: 

59. Hükümet döneminde Sayın Başbakanımız tarafından Nisan 2003-Temmuz 2005 arasında 
gerçekleştirilen yurtdışı ziyaretlerinin listesi ilişikte sunulmuştur. 
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5S>. H O K f t M K T D Ö N E M İ N D E B A Ş B A K A N S A V I N R E C E P T A Y Y İ P K R D O C : A N ' I M 
V A l ' T I Ğ l Y U R T D I Ş I Z İ Y A R E T L E R İ N L İ S T E S İ 

1. 0 8 - 0 9 Nisan 2 0 0 3 CiUneydogu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesi , Belgrad 
2 . 0 9 May ı s 2 0 0 3 K.K.T.C. 
3 . 12-15 Haziran 2 0 0 3 Malezya 
4 . 15-17 Haziran 2 0 0 3 Pakistan 
5. 2 0 - 2 1 Haziran 20O3 A B Zirvesi /Batı Balkanlar Zirvesi , Selanik 
6. 0 1 - 0 2 T e m m u z 20O3 Portekiz 
7. 1 1-12 T e m m u z 2 0 0 3 Avusturya 
8. 0 1 - 0 3 Eylül 2 0 0 3 Almanya 
9. 0 5 - 0 7 Eylül 2 0 0 3 Ambrosett i Forumu, ttalya 
İO. 2 0 - 2 1 Eylül 2 0 0 3 1IF Yıllık Toplantıs ı , Birleşik Arap Emirlikleri 
1 1 . 0 3 - 0 4 E k i m 2 0 0 3 HAK. Zirvesi , Roma 
12. 15-17 E k i m 2 0 0 3 A B Ara Zirvesi , Brüksel 
13. 17 -18 Ekim 2 0 0 3 Formentor Forumu, Mal lorca 
14. 2 1-23 E k i m 2 0 0 3 Kırgızistan 
1 5 2 3 - 2 4 Ekim 2 0 0 3 Tacikistan 
İS. 15 Kas ım 2 0 0 3 K.K.T.C. 
16. 12-13 Aral ık 2 0 0 3 A B Zirvesi , Brüksel 
17. 15 Aralık 2 0 0 3 Al iycv ' in Cenaze Töreni , Baku 
18. 18 -20 Aralık 2 0 0 3 Özbekistan 
İO. 0 7 - 0 9 Ocak 2 0 0 4 Bertelsmann Forumu, Berlin 
20. 17-19 Ocak 2 0 0 4 Cidde Ekonomik Forumu 
21 . 2 3 - 2 4 Ocak 2 0 0 4 W E F D a v o s Toplantıları, İsviçre 
22 . 2 5 - 3 0 Ocak 2 0 0 4 A B D 
2 3 . 0 7 - 1 0 Şubat 2 0 0 4 Güney Kore 
24. 2 5 - 2 6 Mart 2 0 0 4 A B Ara Zirvesi, Brüksel 
25. 2 9 - 3 1 Mart 2 0 0 4 Kıbrıs Görüşmeleri , Burgenstock 
26. O 1-3 N i san 2 0 0 4 Ukrayna 
27. 1 1-14 N i s a n 2 0 0 4 Japonya 
28. 20 -21 N i s a n 2 0 0 4 G U A Ü Zirvesi , Saraybosna 
29. 2 6 - 2 7 N i san 2O04 TUrk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Aç ı l ı ş ı , Kölıı 
30. 01 M a y ı s 2 0 0 4 A B ' y e Yeni Üyelerin Kat ı l ım Töreni , Dubl in 
3 1 . 0 6 - 0 8 M a y ı s 2 0 0 4 Yunanistan 
3 2 . 2 0 - 2 1 M a y ı s 2 0 0 4 Romanya 
33. 2 7 - 2 9 M a y ı s 2 0 0 4 Oxford Üniversitesi , İngiltere 
34. 0 8 - 1 2 Haziran 2 0 0 4 G-8 Sea l s land/Academy of A c h i v e m e n t , A B D 
35. 15-16 Haziran 2 0 0 4 Hol landa 
36. 17-18 Haziran 2 0 0 4 A B Zirvesi , Brüksel 
37. 0 6 - 0 7 T e m m u z 2 0 0 4 Bulgaristan 
38. 19-2 1 T e m m u z 2 0 0 4 Fransa 
39. 2 7 - 2 9 T e m m u z 2 0 0 4 İran 
4ü. 1 1-12 A ğ u s t o s 2 0 0 4 Gürcistan 
4 1. 13 A ğ u s t o s 2 0 0 4 Atina Olimpiyatları A ç ı l ı ş Töreni 
42. 1 3 - 1 4 Eylül 2 0 0 4 KİT Zirvesi , Duşanbe 
42. 23 Eylül 2 0 0 4 Avrupa Parlamentosu Başkanları Konferansı . Brüksel 
43 . 0 2 - 0 3 Ekim 2 0 0 4 'Die Qu;ıdriga" Ödül Töreni , Berlin 
44 . 05-07 Ekim 2 0 0 4 A K P M , Stra/.burg 
4 5 . 19-21 Ekim 2 0 0 4 IFR1, Paris 
45 . 26 Ekim 2 0 0 4 Ti lrkiye-Fransa-Almanya Üçlü Görüşmes i , Ber l in 
46 . 2 8 - 2 9 Ekim 2 0 0 4 A B Anayasas ı İmza Töreni , Roma 
47 . 12 Kas ım 2 0 0 4 Arafat'ın C e n a z e Töreni , Kahire 
48 . 16-17 Kas ım 2 0 0 4 Lüksemburg 
49 . 9-I O Aralık 2 0 0 4 Avrupa Platformu Toplantıs ı , Brüksel 
50. 15-17 Aral ık 2 0 0 4 A B Zirvesi , Brüksel 
5 1 . 22 23 Aralık 2 0 0 4 Suriye 
52 . 10-12 Ocak 2 0 0 5 Türk Ticaret Merkez i 'n in Açıl ış ı , M o s k o v a 
53. 27 -28 Ocak 2 0 0 5 W E F D a v o s Toplantıları , İsviçre 
54 . 5 -10 Şubat 2 0 0 5 Tsunami B ö l g e s i (Endonezya-Malezya -Tay land-Sr i Lanka-

IVfaldivler) 
55. 15-17 Şubat 2 0 0 5 Arnavutluk v e Bosna-Hersek 
56. 2 1-22 Şubat 2 0 0 5 N A T O Zirvesi , Brüksel 
57. Ol -05 Mart 2 0 0 5 F.tyopya v e G ü n e y Afrika Cumhuriyeti 
58 . 11-12 Mart 2 0 0 5 Uluslararası Demokras i , Terörizm v e Güvenl ik Z irves i , Madrid 
59. 21 -22 Mart 2 0 0 5 Avrupa Halk Partisi (EPP) Toplantısı , Brüksel 
60 . 2 8-3 O Mart 2 0 0 5 Tunus 
61 . 30-3 I Mart 2 0 0 5 Fas 
62 . 0 7 - 0 8 N i san 2 0 0 5 Papa II. John Paul'Un Cenaze Töreni, Vat ikan 
63 . IO-12 N i s a n 2()Ü5 N o r v e ç 
64 . 20-21 N i s a n 2 0 0 5 Afganistan 
65 . 0 1 - 0 2 M a y ı s 2 0 0 5 İsrail Fi l ist in 
66 . O8-09 M a y ı s 2 0 0 5 II. D ü n y a Savaş ı Zaferi Y ı ldönümü, M o s k o v a 
67 . 12-13 M a y ı s 2 0 0 5 Macaristan 
68 . 15-17 M a y ı s 2 0 0 5 A K III. Zirvesi , V a r ş o v a 
69 26 2 7 M a y ı s 2 0 0 5 Kazakistan 
70 06-1 1 Haziran 2 0 0 5 A B D 
7 1. 15-16 Haziran 2 0 0 5 Arap E k o n o m i k Forumu, Lübnan 
72. 2 9 - 3 0 Haziran 2 0 0 5 Azerbaycan 
73. 0 5 - 1 0 T e m m u z 2 0 0 5 Sun Val ley Konferansı , A B D 
74. 17-18 T e m m u z 2 0 0 5 Rusya 
75. 1 9 -20 T e m m u z 2 0 0 5 Moğol i s tan 
76. 26 -27 T e m m u z 2 0 0 5 İngiltere 
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531.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Sıhhiye Orduevindeki tadilat çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7383) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. iS.Ob.J2cos. 

Saygılarımla. 

Şefik ZENGİN 
Mersin Milletvekili 

Ankara Sıhhiyede bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli üyelerinin 
kullanımında bulunan Sıhhiye Orduevinde geçtiğimiz günlerde tadilat yapılarak 
daha da kullanışlı hale getirildiği bilinmektedir. Bilindiği üzere anılan bina 
Kültür Varlığı olarak da tescil edilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim 
sorularım aşağıdadır: 

1. Anılan binanın tadilat ve iyileştirme çalışmaları sırasında Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Kurulundan gerekli izinler alınmış mıdır? Alındıysa izin tarih ve 
sayısı nedir ? 

2. Ordu evinin bahçesinde bulunan ve orduevinin bahçesini yapmış olduğu 
gölgesi ile hoş ve serin tutan, yaklaşık 80 yıllık olan iki adet ağacın kesilmesine 
ilişkin kararın alınma usul ve süreci nasıl olmuştur ? Konu ile ilgili olarak 
uzman raporu varınıdır ? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7046-CS C ^ 0 ^ ) 7 3 TEMMUZ 2005 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 04 TEMMUZ 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0. 
10.00.02-7/7383-12761/36519 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 08 TEMMUZ 2005 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-466-4/3332 
sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Şefik ZENGİN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) 
üzerine ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen "Sıhhiye Ordu Evinde yapılan tadilata" ilişkin 7/7383 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. *^'~~~1^<^' r"^^ 

E K | . " ^ r ^ J^A /ecd iÇÖJV l Ü D 
(Soru Önergesinin Cevabı) ! -, Ts/lîllî Savunma Bakanı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEFİK ZENGİN TARAFINDAN VERİLEN 

7/7383 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Ankara'daki Sıhhiye Ordu Evi bir ana ve iki ek binadan oluşmuş bir tesistir. Bu 
binalardan sadece ana bina Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünden izin alınarak tadilat yapılacak statüde bulunmakta, diğer ek binalar ise 
sonradan inşa edilmiş ve bu statüde bulunmamaktadır. Sıhhiye Ordu Evinde yapılan tadilat 
çalışmaları ek binalarda yapılmıştır. Ayrıca, kültür varlıkları konusunda çok hassas olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri; bu ana binanın dış cephesinin boyanması maksadıyla müracaatta 
bulunmuş ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
3.06.2005 gün ve 566 sayılı Kurul Kararı ile gerekli izin alınmıştır. Boyanması için dahi 
gerekli yasal mevzuatı yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, kültür varlığı olarak kabul 
edilen ana binada izin almaksızın tadilat maksatlı işlem yapmamıştır. 

2. Yapılan incelemede, Sıhhiye Ordu Evi envanter kayıtlarında 80 yıllık ağaç zimmetine 
rastlanmamıştır. Kaldı ki, 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri; orman içindeki 
çam ağacı veya ormanlarda emek harcanarak veya doğal olarak yetişen ceviz, kestane, 
palamut vb. ağaçların kesimini izne tabi tutmakta, orman tanımlamasına girmeyen 
arazilerdeki ağaçların kesimini ise mülkiyet sahibinin tasarrufuna bırakmaktadır. Bununla 
birlikte, ağaçlandırma konusunda da ülkemizin her yöresinde öncülük etmekte olan Türk 
Silahlı Kuvvetleri; sadece ağacın çürümesi, böcek üretmesi veya köklerinin zarar vermesi 
vb. geçerli gerekçelerle ve yasal süreci tamamlayarak ağaç kesiminde bulunabilir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Millî Savunma Bakanı 
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532.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, TSK Etimesgut-Bayraktepe sosyal tesisinin adının 

değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/7384) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim, .2ss.öb.2ocf3» 

Saygılarımla. 

Şefik ZENGİN > 
Mersin Milletvekili 

Bilindiği üzere son yıllarda işletme kurum ve kuruluşlara " Yabancı isim 
verme" uygulamasında büyük bir artış vardır. Güzel ülkemizin bir çok büyük 
veya küçük kentlerinde hatta kasaba ve köylerinde yabancı isim taşıyan iş 
yerlerinde hızlı bir artış göze çarpmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir 
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında dahi bu konuda duyulan rahatsızlığın 
Kurulun Asker kanadı tarafından gündeme geldiği yönünde yazılı basınımızda 
da haberler çıktığı bilinmektedir. 

Bu açıklamalardan sonra yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim 
sorularım aşağıdadır : 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Göklerdeki hakimi Şanlı Hava Kuvvetleri 
Komutanlığımızın bağlısı olan Ankara Etimesgut'ta konuşlu _ bulunan Hava 
Lojistik Komutanlığının Kışla Güvenlik Sınırları içerisinde ki BAYRAKTEPE 
Sosyal Tesislerinin yeni işletmesine aşağıda verilen adının Türk Diline 
olabilecek zararları bilinmekte midir? 

KITCHEN 

Ofthe WORLD 
2. Akşam yemeğinde verilecek çorbanın çeşidinin dahi önceden sıralı 
komutanların bilgisine sunulacak kadar Keskin Bir Hiyerarşiye sahip olan ve 
böyle de olması gereken Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güzide ve Kolordu 
seviyesinde büyük bir birliğinin Sosyal Tesislerinin BAYRAKTEPE gibi güzel 
ve anlamlı bir isminin yukarıdaki şekilde değiştirilmesine, hatta bu hususta A/5 
ebadında kuşe kağıda el ilanı yaptırıp dağıtılarak, yapılan isim değiştirme veya-
yeni isimlendirme işleminin kamu oyuna da duyurulması yoluna gidenlerin asıl 
amaçlarının dolaylı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimize zarar verme amacı 
taşıyıp taşımadıkları araştırılacak mıdır ? 

3. Yukarıda açıkladığım olaya sebebiyet veren personel hakkında kanuni işlem 
yapılacak mıdır ? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7045-CS ( U t T ) 2 - AĞUSTOS 2005 

K O N U Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 04 Temmuz 2005 gün ve KAN.KAR.MD.: A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/7384-12762/36520 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 08 Temmuz 2005 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-466-5/3333 
sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Şefik ZENGİN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) 
üzerine ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen 7/7384 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. ^^*f ^__. 

EKİ L ^ ^ - ^ J v e c d i GÖNÜL 
(Soru önergesinin Cevabı) ( Millî Savunma Bakanı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEFİK ZENGİN TARAFINDAN VERİLE*? 
7/7384 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Hv.Loj.K.lığı Sos.Hiz.Md.lüğü Kantin Başkanlığı tarafından Bayraktepe hazır yemek 
tesisleri, Askerî Kantin Yönetmeliği gereğince AS-HUN Gıda Inş.Nak.Turz.Tic.Ltd.Şti'ne 
hizmet satışı amaçlı tahsis edilmiştir. 
2. Söz konusu firma tarafından tanıtım amaçlı olarak EK'deki İngilizce isimde içeren 
fiyat listesinin hazırlanarak idarenin bilgisi dışında lojman bölgesinde dağıtıldığı tespit 
edilmiştir. 

3. Anılan fiyat listesinde başlık olarak kullanılan İngilizce ismin firmanın Ümitköy 
Galeria'da işlettiği yemek işletmesinde de amblem olarak kullanıldığı belirlenmiştir. 
4. Bayraktepe hazır yemek tesislerinde hiçbir şekilde idarece verilmiş yabancı bir isim 
kullanılmamıştır. 
5. Bu kapsamda herhangi bir art niyet taşımadığı ancak idarenin onayına sunulmadan 
dağıtıldığı anlaşılan fiyat broşürü nedeniyle kusurlu olduğu değerlendirilen yüklenici 
firmaya gerekli uyarı yapılmıştır. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

EKİ 
(İngilizce İsim İçeren ve Lojman Bölgesinde ^"^-Jy l .Vecdi GÖNÜL 
Dağıtılan Fiyat Listesi) 'Millî Savunma Bakanı 

—<r 
- 1891 -



KITCH6N 

00 

r-Ç^Döner 
^öürüm Döner 0° 
İskender Kebap 

Hamburger 
Cheesebtırger 

Sade Kumpir 
Tek Malzemeli 
Karışık 

DÖNER 
3.000.000 TL. 3.00 YTL. 
3.250.000 TL. 3.25 YTL. 
4.000.000 TL.. 4.00 YTL. 

HAMBURGER 
1.750.000 TL. 
1.750.000 TL. 

KUMPİR 
2.000.000 TL. 
2.250.000 TL. 
2.750.000 TL. 

PIZZA 
Küçük Karışık Pizza 
Orta Karışık Pizza 

3.750.C00 TL. 
5.500.000 TL. 

PİDE ÇEŞİTLERİ 
Kıymalı Pide 
Kaşarlı Pide 
Karışık Pide 
Kuşbaşılı Pide 
Karadeniz Pidesi 
Lahmacun 

2.000.000 TL. 
2.000.000 TL. 
3.000.000 TL. 
3.000.000 TL. 
3.000.000 TL. 
1.250.000 TL. 

TATLI ÇEŞİTLERİ 

1.75 YTL. 
1.75 YTL. 

2.00 YTL. 
2.25 YTL. 
2.75 YTL. 

3.75 YTL. 
5.50 YTL. 

2.00 YTL. 
2.00 YTL. 
3.00 YTL. 
3.00 YTL. 
3.00 YTL. 
1.25 YTL. 

Günün Tatlısı 1.000.000 TL. 1.00 YTL. 

HAVA LO 
BAYRAKTEPE F 

Hijyenik ortamd 
sabah İ İ . İ İ a 

kesintisiz olar 

Özel günleriniz, topl 

Rezervasy 
K 
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533.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bazı belediyelerin İmar Kanununa aykırı 
uygulamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz OZAK'ın 
cevabı (7/7386) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakam Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27.06.2005 

Os 
Antalya Milletvekili 

Akdeniz bölgesinin kıyı şeridindeki bir çok belediye, çok katlı ve yoğun imar planları 
uygulamaları nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesine aykırı davranmaktadırlar. 
örneğin bu kanun maddesine göre belediyelerin uymak zorunda oldukları 1/25000- ölçekli 
doğu Antalya Çevre Düzeni Planına hiçbir belediye uymamaktadır. 

1 - 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesine aykın davranan belediyeler hakkında ne 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Belediyelerin uymak zorunda bulundukları 1/25000 ölçekli doğu Antalya Çevre' 
Düzeni Planına uymayan belediyeler hakkında bir inceleme yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 

3- Alanya'nın doğu beldeleri turizm alanından çıkarıldıktan .sonra, imar planlarında; 
Bakanlık onayı da aranmadığından, belediyeler, gelişi güzel imar uygulamaları ve 
çok katlı çarpık bir yapılanmaya neden olmaktadırlar. Vakit geçirilmeden gerekli-
işlemleri başlatacak mısınız? 

4- Yabancıya mülk satışıyla hızlanan emlak piyasası nedeniyle bölgenin Turizm ve 
Tarım alanları katledilmektedir. Bakanlığınız İmar yönünden bir denetlemeye 
başlayacak mıdır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

...A../20O5 
, , « , * 1 9 TEMMUZ 2005 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.17/ / 3 Z ^ 
Konu : Antalya Milletvekili 

Osman ÖZCAN'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-12720 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/7386 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK : Faruk Nafiz ÖZAK 
- Cevap Yazısı Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN OSMAN ÖZCAN'IN 

T.B.M.M. 7/7386 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Akdeniz bölgesinin kıyı şeridindeki bir çok belediye, çok katlı ve yoğun imar planlan 
uygulamaları nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunun 5. maddesine aykırı davranmaktadırlar. 
örneğin bu kanun maddesine göre belediyelerin uymak zorunda oldukları 1/25000 ölçekli doğu 
Antalya Çevre Düzeni Planına hiçbir belediye uymamaktadır. 

1- 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesine aykırı davranan belediyeler 
hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Belediyelerin uymak zorunda bulundukları 1/25000 ölçekli doğu Antalya 
Çevre Düzeni Planına uymayan belediyeler hakkında bir inceleme yaptırmayı 
düşünüyor musunuz? 

3- Antalya'nın doğu beldeleri turizm alanından çıkarıldıktan sonra, imar 
planlarında Bakanlık onayı da aranmadığından, belediyeler gelişi güzel imar 
uygulamaları ve çok katlı çarpık yapılanmaya neden olmaktadırlar. Vakit 
geçirilmeden gerekli işlemleri başlatacak mısınız? 

4- Yabancıya mülk satışıyla hızlanan emlak piyasası nedeniyle bölgenin Turizm 
ve Tarım alanları katledilmektedir. Bakanlığımız İmar yönünden bir 
denetlemeye başlayacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapma, yaptırma ve onama görevi 08/05/2003 tarih 
ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 sayılı "Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Kanun" ile Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiş iken, il sınırları 
içinde 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapımı görevi, 4 Mart 2005 tarih ve 25745 sayılı 
Resmi Gazete ile yayımlanan 5302 sayılı "İl özel İdaresi Kanunu" ile İl Özel İdarelerine 
verilmiştir. 

Ayrıca, "Turizm Alan Merkezi"ndeki plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi, 
01/08/2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4957 sayılı 
"Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"la Kültür ve Turizm 
Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, belediye sınırlan içinde kalan imar uygulamalanndan 5272 sayılı Belediye 
Kanunu uyannca belediyeler sorumludur. Belediyelerin, imar mevzuatı kapsamında kalanlar da 
dahil, yaptıkları iş ve işlemleri denetleme yetkisi, 180 ve 209 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameler ile Bakanlığımıza görev olarak verilmemiş olup, bu görev, 3152 sayılı Kanun 
gereğince İçişleri Bakanlığına aittir. 

Ancak, Bakanlığımız web sayfasında yayımlanmakta olan ve halen çalışmaları devam 
eden Planlama ve İmar Kanunu Tasansı Taslağı'nda, Bakanlığımızın, belediyelerin imara ilişkin 
iş ve işlemlerini denetleme yetkisine sahip olabilmesine yönelik düzenlemeler getirilmektedir. 

^Taslak Kanunlaştığında, Bakanlığımızca gerekli yasal denetimler gerçekleştirilecektir. 
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534.- Antalya Milletvekili Osman OZCAN'ın, Alanya-Mersin yol yapımı çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7387) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 29.06.2005 

Osman ' 
Antalya Milletvekili 

Alanya'nın doğusunda, Gazipaşa istikametinde yol çalışmaları yapılmaktadır. Ketsel, 
Mahmutlar ve Kargıcak beldeleri turizm beldeleri olduğundan, Turizm adeta durma 
noktasına gelmiştir. 

1- Yol yapımı neden turizm mevsimine rastlatılmıştır? Neden geçici de olsa tozun 
önlenmesi çalışmaları yapılmamıştır? 

2- Yol yapımı için bazı yerlerde deniz dalgalarının vurduğu bölgelere duvarörül.erek' 
genişleme yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

3- Alanya-Mersin yol yapımının bir plan ve programı yok mudur? Turizm bölgesinin 
dışından alternatif transit bir yol yapımı düşünülmekte midir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

.../.../2005 

Sayı : B.09.0 .APK.0.21.00.00.17/ / t f?^ 2 9 TEi/iMUZ 2005 
Konu : Antalya Milletvekili 

Osman OZCAN'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman, Antalya Milletvekili Osman OZCAN'ın, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/7387 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

E K : FartricNafiz ÖZAK 
- Cevap yazısı Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN OSMAN ÖZCAN'IN 

T.B.M.M. 7/7387 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Alanya'nın doğusunda, Gazipaşa istikametinde yol çalışmaları yapılmaktadır. Kestel, 
Mahmutlar ve Kargıcak beldeleri turizm beldeleri olduğundan, Turizm adeta durma noktasına 
gelmiştir. 

1- Yol yapımı neden turizm mevsimine rastlatılmıştır? Neden geçici de olsa tozun 
önlenmesi çalışmaları yapılmamıştır? 

2- Yol yapımı için bazı yerlerde deniz dalgalarının vurduğu bölgelere duvar örülerek 
genişleme yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

3- Alanya-Mersin yol yapımının bir plan ve programı yok mudur? Turizm bölgesinin 
dışından alternatif transit bir yol yapımı düşünülmekte midir? 

CEVAPLAR: 

1) 2005 yılında bölünmüş yol yapımına başlanılmış olup, ilk 20 Km.'lik kesimin 
bitirilmesi hedeflenmiştir. Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak geçişini kapsayan projenin ilk 10 
Km.'lik kesiminde yol yapım çalışmalarımız mevcut kamulaştırma koridorumuzda 
yapılmaktadır. Mevcut yol henüz bozulmamış (sathi kaplamalı) olup; çalışılan kesimler 
arazözlerle sürekli sulanmaktadır. 

2) Mevcut kamulaştırma koridorunda bölünmüş yol çalışması yapıldığından deniz 
tahribatının önlenebilmesi amacı ile gerekli kesimlere beton duvar inşa edilmektedir. 

3- Acil Eylem Planı kapsamında yapılmakta olan Alanya-Gazipaşa 5.Bl.Hd. yolu dışında 
Alanya'dan 17.Km.'ye kadar daha kuzeyden geçen ve 17.Km.'den sonra mevcut yola oturan bir 
proje çalışması yapılmaktadır. 
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535.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyühşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7388) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sn.Abdülkadir Aksu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekjjj 

58 ve 59. Hükümetler döneminde; gerek mülki idare ve gerek yerel yönetimler 
aracılığıyla yoğun bir kadrolaşma hareketinin yapılmakta olduğu, niteliksiz kadrolaşma 
sonucunda kamu yönetiminde hiyerarşik yapının alt-üst olduğu, kamu hizmeti verimliliğinin 
düştüğü, kamu kaynaklarının yandaş ilişkiler içinde kullanıldığı yolundaki bilgi ve bulgulara her 
geçen gün yenisi eklenmektedir. 

Teknik yapı ve sistem işlemez hale gelmektedir. Bu kapsamda Konya Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde de benzer yapılanmaların olduğu yolunda tarafımıza haricen bilgiler 
ulaşmıştır. 

Bu bulgu ve iddiaların doğruluğunu araştırmak amacıyla, aşağıdaki 
hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Öztoklu'nun kardeşi olduğu 
ve Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalıştığı ifade edilen Salih öztoklu'nun, İl 
Genel Meclis Üyesi olduğu halde, aynı zamanda Saray İdare Müdürü olarak da görev 
yaptığı yolundaki iddialar doğru mudur? Adı geçen başka bir görevde" çalışmakta 
mıdır? İkinci bir görevde çalışmakta ise, bunun yasal dayanağı nedir? 

Anılan şahısların kızı ve yeğeni durumunda olan bayanın, Büyükşehir 
Belediyesi KOMEK (Konya Meslek Edindirme Kursları) bünyesinde çalıştığı; 
oğlu ve yeğeni durumunda bulunan kişinin ise Meram Belediyesinde - KONEVİ 
Kültür Merkezinde mevsimlik işçi kadrosunda çalıştığı, ancak masa başında ve fiilen 
amir gibi çalıştığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Bu bilgiler doğru ise, bu görevlendirmeler hangi prosedür ve mevzuata 
göre yapılmıştır? 

2-Büyükşehir Belediyesi KOSGİ Genel Müdürlüğünde Makine İkmal 
Daire Başkanı olarak görev yapan Ömer Gül'ün, çocuğunun rahatsızlığı 
gerekçesiyle 6 aydan bu yana işe gelmediği, ücretsiz izin talebinde bulunulmadığı, 
buna rağmen maaşının aksatılmadan ödenmekte olduğu yolundaki bilgiler doğru 
mudur? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/79Xi< -<8L\M IZ./ÇS/2005 
(300)(317-01) 

KONU : II7388 Esas nolu 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12720-7/7388-12721/36447 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen 
bilgilerden; 

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında 4857 
sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde görev yapan Salih ÖZTOKLU'ya Saray İdare Müdürü 
olarak görev verilmediği, işçilerin il genel meclisi üyesi olmasında yasal bir engel olmadığı, 
Salih ÖZTOKLU'nun oğlu veya kızının Konya Büyükşehir Belediyesinde memur, daimi işçi 
ve mevsimlik işçi statüsünde çalışmadığı, 

KOSKİ Genel Müdürlüğünde Makine-İkmal Daire Başkanı olarak görev yapan Ömer 
GÜL'ün çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle 26.10.2004 tarihinde kurum tabipliğine başvuru 
yapması üzerine, Büyükşehir Belediye Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliğine, 
aynı gün de İstanbul Marmara Üniversitesine "Sol Temporal Kitle+Hematoloji Pineoblatoma" 
teşhisiyle refakatlı olarak şevkinin yapıldığı, 

Marmara Üniversitesinde Nörolojik Bilimler Enstitüsünce tedaviye başlandığı ve 
halen devam ettiği, adı geçen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18/c ve 20 nci 
maddelerine göre işlem yapıldığı, ücretsiz izin almasını gerektirecek bir durumun olmadığı, 

Anlaşılmış olup, sevk kağıdı ve tedavinin devam ettiğine dair raporlar ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. S 

Abdülkadir AKSU / 
Bakan / 

EK: Rapor ve sevk kağıdı fotokopileri A / 
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T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
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536.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, İzmir Valisinin Londra seyahatine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7389) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. Jlg .OM», £2.003— 

Mehmet SEVIGEN 
İstanbul Milletvekili 

1- İzmir Valisi el konulan banka sahiplerinden bir kişinin eşini havaalanı VIP 
salonundan geçirmiş midir? Geçirmiş ise böyle bir yetkisi var mıdır? 

2- Vali ve eşinin Londra'ya gidiş amaçlan nedir? Bakanlığınıza bilgi verilmiş midir? 

3- Vali'nin izin belgesindeki yurtdışında kalacağı yer adresi neresidir? 

4- Vali ve eşinin uçak biletini, Londra'da bindikleri lüks otomobilin ve yurtdışında 
kalışlannın giderlerini kim ödemiştir? 

5- Vali ve eşine işadamına ait lüks motelde yer ayırt edilmiş midir? Vali ve söz konusu 
işadamı arasında herhangi bir akrabalık ve hukuki bir ilişki var mıdır? 

6- Söz konusu eylem seyahat ve ilişki hakkında Bakanlığınızca soruşturma-açılmış. 
mıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-Ş/Y?3f Y^/07/2005 

Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: T.B.M.M. Kan.Kar.Dai.Bşk. 04/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı 

yazısı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, tarafimdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde (7/7389) belirtilen ve İzmir Valisi Yusuf Ziya 
GÖKSU hakkındaki iddia konulannın incelenmesi için tarafimdan verilen 30/06/2005 tarih ve 
PGM/68 sayılı onay ile Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. 

Sonucundan ayrıca bilgi verileceğini arz ederim. 

Bdülkadir AKSU 
Bakan 
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537.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Bakanlık Müsteşarının bir tutumuna ve İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi Müdürünün görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7390) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Yozgat Milletvekili 

1. Bakanlığınız Müsteşarının, Başrejisörlük kadrosuna kendi isteği bir şahsı atamadığı 

gerekçesiyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne 2 aydır randevu vermeyerek Genel 

Müdürlüğün işleyişini engellediği doğru mudur? Eğer doğru ise, Bakanlık birimlerinin 

çalışmalarını aksatan bu tutum karşısında herhangi bir işlem yapıldı mı? 

2. İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürü Suat Arıkan'ın görevden alınmasının 

gerekçeleri nelerdir? Suat Arıkan'ın Başkoreograflık kadrosunda yaşanan kargaşa 

gerekçe gösterilerek görevden alındığı doğru mudur? Eğer doğru ise, bu karar kamu 

hizmetinin gerekleri ile bağdaşmakta mıdır? 

3. Alanında uluslararası başarılara imza atmış Suat Arıkan'ın. görevden ^alındığı 

Haziran ayında İtalya'dan "Sanat Şövalyesi Nişanı" aldığı Bakanlık yetkilileri 

tarafından bilinmekte midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610ARGE-090 f2-3lSV? 12/ S / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'mn 04/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12720 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un 7/7390-12724 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
Cevap 

-1906 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN KOÇ'UN 7/7390-12724 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Bakanlığınız Müsteşarının, Başrejisörlük kadrosuna kendi isteği bir şahsı 
atamadığı gerekçesiyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne 2 aydır randevu vermeyerek 
Genel Müdürlüğün işleyişini engellediği doğru mudur? Eğer doğru ise, Bakanlık birimlerinin 
çalışmalarım aksatan bu tutum karşısında herhangi bir işlem yapıldı mı? 

CEVAP 1: Bakanlığım Müsteşarı hakkında ileri sürülen Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürüne iki aydır randevu vermeyerek Genel Müdürlüğün işleyişini engellediği iddiası 
kesinlikle doğru değildir. Genel Müdürün Müsteşara ulaşmasında veya Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğünün işleyişinde herhangi bir problem veya tıkanıklık söz konusu değildir. 
Yaz turne programı içinde, yurdumuzun pek çok noktasında Devlet Tiyatroları temsilleri 
devam etmektedir. İleri sürülen iddia doğru olmadığı için bu konuda herhangi bir işlem 
yapılmamıştır. 

SORU 2: İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürü Suat ARIKAN'ın görevden 
alınmasınm gerekçeleri nelerdir? Suat ARIKAN'ın Başkoreograflık kadrosunda yaşanan 
kargaşa gerekçe gösterilerek görevden alındığı doğru mudur? Eğer doğru ise, bu karar kamu 
hizmetinin gerekleri ile bağdaşmakta mıdır? 

SORU 3: Alanında uluslar arası basanlara imza atmış Suat ARIKAN'ın görevden 
alındığı Haziran ayında İtalya'dan "Sanat Şövalyesi Nisam" aldığı Bakanlık yetkilileri 
tarafından bilinmekte midir? 

CEVAP 2-3: Suat ARIKAN, hükümetimiz döneminde, 12/12/2003 tarihinde İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevine atanmıştır. Görevden alınması da 10/06/2005 
tarihinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün tasarrufu ile gerçekleşmiştir. Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bakanlığıma bağlı 
kuruluşlar olup Bakanlığımın bu birimler üzerindeki tasarruf yetkisi sadece Genel Müdür 
atamakla sınırlıdır. Bu kuruluşlar diğer iş, işleyiş ve faaliyetlerini kendi kuruluş kanunları 
çerçevesinde, Genel Müdürlerinin yönetim ve denetiminde kendi içlerinde yürütürler. 
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538.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Çermik Melik Belkıs Hanım Kap
lıcalarının onarılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7391) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ati l la K O Ç tarafından 

yazı l ı olarak yanıt landırı lmasını arz ederim. 

M u h s i n K O Ç Y İ Ğ İ T 
D i y a r b a k ı r Mi l l e tveki l i 

B ö l g e m i z i n kapl ıca turizmine yönel ik en önemli merkezlerinden biri olan 
Çermik M e l i k e B e l k ı s Han ım Kaplıcaları, yetersiz ödenekten dolayı ge l i şen 
çağa ayak uyduramamış , buna bağlı olarak bölgeye g e l e n yerli turist sayısında 
büyük bir aza lma olmuştur. Çermik Kaplıcalarının onarılarak halkın hizmetine 
sunulabi lmesi için 2 0 0 5 yıl ı yatırım bütçesinden gerekli v e yeterli miktarda 
ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610ARGE-090 ^ ^ O / ^ O 2 3 / 2 I 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04/07/2005 tarihli ve 
A . 0 1 . 0 . G N S . 0 1 0 . 0 0 . 0 2 / 1 2 7 2 0 sayılı yazıs ı . 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in 7/7391-12756 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ 
Cevap Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT' İN 7/7391-12756 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Bölgemizin kaplıca turizmine yönelik en önemli merkezlerinden biri olan 
Çermik Melike Belkıs Hanım Kaplıcaları, yetersiz ödenekten dolayı gelişen çağa ayak 
uyduramamış, buna bağlı olarak bölgeye gelen yerli turist sayısında büyük bir azalma 
olmuştur. Çermik Kaplıcalarının halkın hizmetine sunulabilmesi için 2005 yılı yatırım 
bütçesinden gerekli ve yeterli miktarda ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1: Bakanlığım 2005 yılı Yatınm Programında yer alan "Termal ve Kaplıca 
Turizmi" projesi kapsamında termal turizm merkezlerinde altyapı uygulamalan-etüt ve termal 
su sondajlarının yapımı yer almaktadır. Bu kapsamda Diyarbakır Çermik kaplıcası için 2005 
yılı bütçesinden etüt çalışmaları için 20.O0O.YTL. ödenek ayrılmış olup Diyarbakır Valiliği 
emrine gönderilmiştir. 

Termal ve kaplıca tesislerinin bina onarımları için ödenek ayrılmamaktadır. 

Bu nedenle söz konusu kaplıcaların onarımı için ödenek gönderilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 
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539.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı sanat ve 
meslek eğitimi kurslarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/7392) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23.06.2005 

Tacidar S 
Adana 
\ 

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) 
bu alanda faaliyet gösteren özel sektörün gelişimine ve yaşamasına engel teşkil edecek 
şekilde kurs açtığı doğru mudur? 

2. Özel öğretim kurumlarına bağlı ve 625 e tabi kurslar açılırken belediyelere açılış 
harçları, temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi İstanbul'da yıllık yüzmuyarlarca TL 
vergi öderken İSMEK tam kursların kayıt dönemlerinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin imkanlarından yararlanarak gerek bez afiş gerekse ilan reklamları 
yaptırmak suretiyle, ayrıca tam kayıt dönemlerde ücretsiz ilan ve reklam verdikleri 
doğrumudur? 

3. Doğru ise 625 sayılı yasaya tabi açılmış kurslar vergi ödemeleri ve SSK yükümlülüğü 
denetim altındayken, kaçak kursları göz ardı ederek haksız rekabet oluşumu ve kaçak 
ekonomi sağlanması hakkında düşünceleriniz hangi doğrultudadır, bu konu ile ilgili 
alınmış tedbirler var mıdır, var ise nelerdir? 

4. Belediyenin açmış olduğu bu kursların standartlar yönergesine uymadığı ve ücret 
Tahsil Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) fıkrasına uyulmadığı doğrumudur? 

5. Belediyenin açmış olduğu bu kursların eğitimci ve öğretmen atanıalarının uygun 
olmadığı ve açılan kursların Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim ve 
gözetiminde olmadığı doğrumudur? 

6. Belediyeler; Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetiminde olmadan denetimsiz, kaçak kurs 
faaliyeti yaparak, eğitimde bir kalite ve sertifika kirliliğine sebep olmamakta mıdır? 

7. 625 sayılı yasaya tabi olmayan . devleti vergi ziyanına uğratan kaçak kurslar hakkında 
\asal işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

•S Tü'kive ;jeneliıule 625 sayılı \asaya tabi açılmış elan kurum sayısı l'^Ç'larda i900 
kurum ci\armdayken simdi ise bu sa\mm 1614 adet kurs sayışma inerek. 625 sayılı 
yasaya tabi kurslara müteşebbislerin yatırım yapmasının durduğu doğrumudur doğru 
ise sebepleri nelerdir? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.0.03.05.03-11/ S » W H /& /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi -.04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
açtığı sanat ve meslek eğitimi kurslarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7392 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Anayasa'mızın 42'nci maddesinde, eğitim ve öğretimin Devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılacağı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 56'mcı 
maddesinde de; eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına 
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığının sorumlu olduğu 
belirtilmekte olup Bakanlığımız bu sorumluluğunu, söz konusu kurslar da dahil olmak üzere 
mevzuatı çerçevesinde yerine getirmektedir. 

Bu kapsamda, özel teşebbüs tarafından düzenlenen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile 
ilgili izin, onay, denetim ve gözetim iş ve işlemleri Özel öğret im Kurumlan Genel 
Müdürlüğümüz, diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak 
düzenlenen faaliyetlerle ilgili izin, onay, denetim ve gözetim iş ve işlemleri ise Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

Bazı kurum ve kuruluşların kuruluş kanunlarında tek taraflı olarak halka açık eğitim 
faaliyeti düzenleme hükümlerinin bulunması nedeniyle. Bakanlığımızca Danıştaydaıı görüş 
sorulmuş ve Danıştay, her kurum ve kuruluşun eğitim ve öğretim faaliyeti düzenleme hakkı 
bulunduğu, ancak Anayasanın emrettiği denetim ve gözetim işlemlerinin gerçekleştirilmesinin 
Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimlerinden önceden izin alınması ile mümkün olacağını 
2000/50 sayılı Kararı ile hükme bağlamıştır. 

Belediyeler, mevcut yasalara göre, Bakanlığımızın denetim vq gözetiminde olmak 
şartıyla halka açık kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenleyebilmektedirler. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, 
İstanbul İlinde mesleki, teknik, sosyal ve kültürel açmalı kurs ve etkinlikler düzenlenmesine 
dair, 23.10.2002 ve 09.l l .20O4 tarihlerinde iki iş birliği protokolü yapılmıştır. Protokol 
çerçevesinde düzenlenen kurs ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetler, 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel öğretim kurumlarının faaliyet ve gelişimini 
engelleyecek herhangi bir özellik taşımadığı gibi gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın da 
bunlardan yararlanmalarını sağlamaktadır. 

Diğer taraftan açılan bu kurslar ile düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetler, İş 
Birliği Protokolü çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili halk eğirim merkezi 

müdürlüklerinin iş birliğinde planlanıp, duyurusu yapılıp uygulamaya konulmaktadır. 
Bahse konu kurslar, hiçbir karşılık beklemeden tamamen kamu yararına 

düzenlenmekte olup eğitim ortamlarım halk eğitimi merkezlerinin standartlarında 
oluşturmaları yeterli görülmektedir. Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi bu şekilde düzenlenen 
kurslarda katılımcılardan kurs ücreti adı altında ücret alınmamakta, bu kurslardaki usta 
öğretici görevlendirmesinde de Bakanlığımızın ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirmesi 
ile ilgili mevzuatına uyulmakta ve şartları uygun olan kişiler görevlendirilmektedir. 

6. Bakanlığımız bu konu üzerinde hassasiyetle durmakta, ilgili resmî ve özel 
kuruluşlara halka açık düzenlenecek eğitim faaliyetleri için Bakanlığımızla mutlaka iş birliği 
yapılması gerektiği, aksi halde yapılan faaliyetin geçerli eğitim faaliyeti, verilen belgelerin de 
geçerli kurs bitirme belgesi olamayacağı resmî olarak bildirilmektedir. 

7. Kurslar, ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki şekilde açılmakta, yukarıda da ifade 
edildiği gibi ücretli kurslar için öze l Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüzden, ücretsiz 
kurslar için Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğümüzden kurs açma ve öğretime 
başlama izni alınmaktadır. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan her 
türlü kurs halk eğitimi merkezlerince ücretsiz, halk eğitimi merkezlerince açılan her türlü kurs 
ise özel kurslar tarafından ücretli olarak açılabilmektedir. 

Bakanlığımızca, söz konusu kursların mevcut yasalar kapsamında düzenlenmesinin 
sağlanması ya da engellenmesi yönünde gerekli çaba gösterilmekte, izinsiz açılan kurslarla 
ilgili Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlem yapılmaktadır. 

8. Türkiye genelinde 625 sayılı Kanun'a tabi olan özel öğretim okul ve kurum sayısı; 
1998-1999 eğitim-öğretim yılında 2.628'i özel kurslar olmak üzere toplam 6.091 iken 2004-
2005 eğitim-öğretim yılında 3.704'U özel kurslar olmak üzere toplam 8.581 *dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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540.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7393) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Yukarıkurtoğlu köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 140 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz . önünde bulundurarak 
Yukarıkurtoğlu Köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin bannma ihtiyacım karşılayan lojmanın tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/S*>Û0 O l / S /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'Un, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve 
lojmanına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7393 esas numaralı yaztlı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatınm, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan tüne, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Yukarıkurtoğlu Köyü İlköğretim 
Okulunun, ihtiyacı olan 2 ek dersliğin yapımının 2005 yılı yatırım programına alındığı ve 
ihalesinin yapılacağı, ayrıca, okulun birinde ikamet edilen diğeri depo olarak kullanılan iki 
lojmanı olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
£>ç. Ur. llüse;<în <J1^LİK 

Milli Eğitim Ba 
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541.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7394) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

Ardahan ili Merkez Tazeköy köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Yaklaşık 150 
öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya 
çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların 
bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın 
yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Tazeköy.Köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve Öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- 8 yıllık eğitime geçmek için Bakanlıktan onay bekleyen köy okulumuza bir an önce onay 
verecek misiniz? 

3- Ana okulu öğretmeni ile birlikte 7 Öğretmene ihtiyacı olan okulumuzun öğretmen açığının 
giderilmesi için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0APK.0.03.05.03-ll/§OlpV 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve 
öğretmen ihtiyacına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7394 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

- 1 9 1 2 -
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Bakanlığımızca, Ardahan iline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "öğretmenlerin atandıkları ildeki 
görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı 
değerlendirmeye bağlı olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." 
hükmü gereği öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı 
Kanun ile 61'inci maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik 
çerçevesinde öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak 
yapılması durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin 
okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro 
sayısı sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan iline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Ardahan merkez Tazeköy İlköğretim Okulunun onarımı için keşif özetinin çıkarıldığı 

ve ödenek temin edildiği takdirde onarımının yapılacağı, 
b) İlde 1000 öğrenci kapasiteli yatılı ilköğretim bölge okulu ve 200 öğrenci kapasiteli 

pansiyonlu ilköğretim okulu olması nedeniyle 8 yıllık ilköğretim okulu yapılmasına gerek 
görülmediği, 

c) Okulun norm kadro sayısının 4, mevcut öğretmen sayısının 2 olduğu, 2005 atama 
döneminde bu İle atanacak öğretmen sayısı dikkate alınarak öğretmen ihtiyacının giderileceği 

anlaşılmıştır. ___^—-7 
Bilgilerinize arz ederim. ^-^-^Z^'^^7 

C ^"^ Millî Eğitim Bakan/ 
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542.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7395) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Taşlıdere köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 150 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başansız olmaktadu-lar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsirninin kısalığını da göz önünde bulundurarak Taşlıdere 
Köy olculumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- 8 yıllık eğitime geçmek için Bakanlıktan onay bekleyen köy okulumuza bir an önce onay 
verecek misiniz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/9<X>'L- t ? ( / 6 /2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01 0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin ilgi 
yazı eki 7/7395 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Ardahan merkez Taşlıdere Köyü İlköğretim Okuluna 2002 yılında iki ek derslik 

yapıldığı, ayrıca, 2003 yılında da bakım ve onarımının yapıldığı, 
b) Okulun 8 yıllık ilköğretim okuluna dönüştürülebilmesi için beş ek derslik daha 

yapılması gerektiği ve 2005 yılı il ilköğretim kurumlan yapım programında bunun yer 
almadığı 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

'T/ttç. Dr . H ü s e y i n « ^ L İ K 
IVlillî E ğ i t i m 
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543.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7396) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tararından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Nebioğlu köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Yaklaşık 150 
öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya 
çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle 
öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların 
bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın 
yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Nebioğlu 
Köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve- öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayan lojmamn tamirat ve tadilatmm yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ Ç©öO 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve AO 1.0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve 
lojmanına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7396 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Nebioğlu Köyü İlköğretim 
Okuluna 2004 yılında iki ek derslik yapıldığı, okulun ve lojmanının onarıma ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. ^ ^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^Ss7 

/ ^ ^ - - ' D o ç . Dr. HüseyinÇEJLİK 
Millî Eğitim Bakan) 

P ( / S / 2 0 0 5 
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544.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7397) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

ZnsarööÜT 
yf Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Lehimli köyünde bulunan 8 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmeler imizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Lehimli Köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacım karşılayan lojmanın tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/$PlO * > ( / â / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan ilindeki bir köy okuluna ve 
lojmanına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7397 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştınlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Lehimli Köyü İlköğretim 
Okulunun; boya ve badanaya ihtiyacı olduğu ve bunun karşılanacağı, lojmanında öğretmen 
ikamet ettiği ve onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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545.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7398) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

'Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Köprücük köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda 
yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin 
olmaması, çatının akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. 
Yaklaşık 45 öğrencisi olan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak 60 yıllık ve 
çok eski olan K ö p r ü c ü k Köy okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.0.O3.05.03-11/ ^ © U O i / 8 /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7398 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatmmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Köprücük Köyü İlköğretim 
Okuluna bir ek derslik yapımı ve okulun onarımının 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım 
programına alındığı ve ihale işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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546.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7399) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

ınsar ÖĞÜT 
İahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Gölgeli köyünde bulunan S yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Yaklaşık 50 
öğrencisi bulunan okulumuzun Öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Gölgeli Köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B .08 .0 .APK.0 .03 .05 .03- l l /5©l 'L~ O l / S /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7399 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Gölgeli Köyü İlköğretim 
Okulunun bakım ve onanma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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547.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/7400) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandmlmasını saygılarımla arz ederim.27.06.2005 

Ardahan ili Merkez Hacıali köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletin olmaması, çatırım 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başansız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak Hacıali Köy 
okulumuzun bakım ve onarımının yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına 
yetiştirilmesi ve okulun 8 yıllığa çıkartılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

2- öğretmenlerimizin bannma ihtiyacım karşılayan lojmanın tamirat ve tadilatının yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 5^01 d 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve 
lojmanına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7400 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatmmlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumlan yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedi r. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın; "Tasarruf Tedbirleri" konulu, 26.06.2003 tarih ve 320-
9872 (2003/39) sayılı Genelge'sinde; "Kamu kurum ve kuruluştan tarafından yurt içinde ve 
yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, 
kreş, eğitim dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, 
kamulaştmlmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer almakta 
olup bu nedenle lojman yapılamamaktadır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Ardahan merkez Hacıali İlköğretim Okulunun bakım ve onarıma ihtiyacı olmadığı, İlde 

1000 öğrenci kapasiteli yatılı ilköğretim bölge okulu ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyonlu 
ilköğretim okulu olması nedeniyle 8 yıllık ilköğretim okulu yapılmasına gerek duyulmadığı, 

c) Okulun lojmanının tamirat ve tadilata ihtiyacı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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548.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna öğretmen 
atanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7401) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederirn.21.06.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Dağcı köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Yaklaşık 50 
öğrencisi bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

5 vekil öğretmenin görev yaptığı Dağcı köyümüze Asil öğretmen ataması yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.APK.O.O3.O5.O3-ll/$*0{t/( £>|/8r/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve 
öğretmen atanmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7401 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik 61'inci maddesinin son fıkrasındaki; "Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, 
görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanlan ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı 
olarak, il millî eğitim müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir." hükmü gereği 
öğretmenlerin il içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenmekte iken, 07.07.2005 tarihli ve 
25868 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5381 sayılı Kanun ile 61'inci 
maddenin anılan son fıkrası; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin 
atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifine göre valilerce belirlenir." hükmüne amir hale getirilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde 
öğretmenlerin ataması, Bakanlığımızca, doğrudan eğitim kurumu olarak yapılması 
durumunda, diğer illerin okullarının öğretmen ihtiyacı ile birlikte Ardahan İlinin okullarının 
öğretmen ihtiyacının karşılanması hususu da Maliye Bakanlığının verdiği kadro sayısı 
sınırlılığında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır, örneğin; Ardahan, Hakkari, Şırnak 
ve Van illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karşılanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Manisa illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Öte yandan Devletimizin ekonomik imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza 2005 yılında 
kullanılmak üzere 20.000 öğretmen kadrosu tahsis edilmiş, 14.02.2005 tarihinde ise 9.496 
kadroya 37 alanda atama yapılmıştır. Kalan boş kadrolar ile göreve başlamayanlardan 
boşalacak kadrolar ise 2005-2 atama döneminde kullanılacaktır. Söz konusu atamalar, norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 
kontenjanlar çerçevesinde yapılmakta olup Ardahan İline 2005-1 atama döneminde 10 
branştan toplam 81 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 2005-2 atama döneminde yapılacak 
atamalarda ise alanlar bazında illerin ihtiyacı çerçevesinde Ardahan İline de öğretmen ataması 
yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak bu atamalar sonucunda hâlen alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı 
karşılanamaması durumunda 2005-2006 eğitim öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel çalıştırılması yönündeki 
çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Dağcı Köyü İlköğretim Okulunun 
öğretmen ihtiyacının 2005 yılı atama döneminde karşılanacağı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. „̂— 

C^J&oii. Dr. HüseyinÇELİK""-^ 
Millî Eğitim Bakanı 1 
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549.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/7402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

/ Er&ırÖĞÜT 
/ Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Çağlayık köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okulumuzun 
Öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten 
vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız 
olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmerderimiz, lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli 
bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarım aramaktadırlar. 

1 - Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak Çağlayık köy 
okulumuzun istinat duvarının yapılması, wc'nin içeri alınması ve bakım onarımının 
yapılarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılma yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir 
çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ $Q & 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7402 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan İline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Çağlayık Köyü İlköğretim 
Okuluna konumu itibarıyla istinat duvarı yapılmasına gerek duyulmadığı, tuvaletinin içeri 
alınmasının kanalizasyon sisteminin olmaması ve benzeri diğer şartlardan dolayı mümkün 
görülmediği ve onarıma ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. —^ 

Bilgilerinize arz ederim. - - — " " ^ - " o ^ ^ ^ " " ) 
C__—-"D^ç. Dr. Hüseyin <&EJ_İK_ 

Millî Eğitim Bakanı 

- 1922 -

0(/&/2OO5 



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

550.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7403) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.06.2005 

Ardahan ili Merkez Çobanlı köyünde bulunan 5 yıllık İlköğretim Okulumuzda yaşanan 
gerek öğretmen, gerekse okul binamıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletin olmaması, çatının 
akması, pencerelerin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Yaklaşık 50 
öğrencisi bulunan okulumuzun öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle 
karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, 
lojmanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce 
kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1- Ardahan'da yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak çok eski olan 
Çobanlı köy olculumuzun yeniden yapılması veya balam ve onarımının yapılarak 2005-
2006 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.0.03.05.03-11/ & P I V Q ( / g /2005 

Konu : Soru önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12720 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/7403 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen yatırımlardandır. 

Bakanlığımızca, Ardahan iline, Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim 
kurumları yapım bütçesine ilaveten Haziran ayı içerisinde 600.000 YTL ödenek tahsisi 
yapılmış olup bu ödeneğin Valilikçe il yapım programına ek olarak planlanması 
gerekmektedir. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Ardahan merkez Çobanlı Köyü İlköğretim 
Okulunun onanmı için Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce keşif özetinin çıkanldığı ve ödenek 
temin edildiği takdirde bakımı ve onanmının yapılacağı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^~—~^ 

S^\jXerfUr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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551.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına dev
rinden önce alınan heyet raporlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/7404) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanımız Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. \ 

/ . a 
Dr. l .Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
Komisyon Üyesi 

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra, SSK, Nisan ayında ilaç kullanım 
kılavuzu yayınlandı. Burada sağlık heyetine tabi ilaçların hangi koşullarda nasıl yazılacağı 
yeniden tanımlandı. Alınan karara göre, SSK hastalarının devir öncesinde aldığı heyet 
raporları, 15 Haziran*dan itibaren geçerliliğini yitirdi. Bu raporlar, tekrar alınana kadar, 
öncekiler yok sayılacak ve hastalar eczanelerden ilaç alamayacaktır. Bu durum, SSK 
hastanesi'nin kendi verdiği heyet raporunu inkar etmesine anlamına gelmektedir. 

1. SSK hastaneleri kapanmadan önce sağlık raporu verilen hastaların, 15 Haziran'dan 
itibaren heyet raporlarının geçerliliğinin yitirmesinin gerekçeleri nelerdir? Heyet 
raporlarının belli bir süreye kadar geçerli olması gerekmez miydi? 

2. SSK hastaneleri, bu uygulama ile kendi verdiği raporu kabul'etmemektedir—Bu • 
uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? 

3. Heyet raporlu hastaların yeni bir rapor alınana kadar ilaç ve tedavi masrafları nasıl 
karşılanmaktadır? Bu kişilerin eczanelerden ilaç alımında sorun yaşanmakta mıdır? 

4. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklar için belli dönemlerde sağlık 
raporu alınması zorunluluğu vardır. Bu durum, birçok kronik hastalığı olan hastamızın 
heyet raporunu sürekli yenilemesini gerektirmekte ve birçok sorunla karşılaşmalarına 
neden olmaktadır. Ülkemizde kronik hastalığı olan hastalarımızın belli dönemlerde 
; j.-ıii-.\T.e:ji gereken :,.<-L.\.~ rııpoui ivin yeni bir uygulamaya Liidiimesi JCisC::;iM;-- -A: .• 
midir? Kronik hale ;j.eien hastalıklarda heyet raporunun bir ueta alınma.sı 
uygulamasına gidilebilir mi? Bu konuda bir çalışma var mıdır? 

T . C . 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı ıBlOOTHGO 100002/9240* ^ n r , 1 4 t i 8 1 
Konu: Yazılı soru önergesi L / ^ ' ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.07.2005 tarihli ve KAN.KL/VR.MD.A.01.0.GNS.0.1O.00.O2-7/74O4-12725/36451 
sayılı yazınız. 
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Ordu Milletvekili İ.Saıni TANDOÖDU tarafından verilen "SSK Hastanelerinin 
devrine ilişkin" 7/7404 sıra sayılı yazılı soru önergesi *nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. -̂v,̂  

Prof. Dr/Rod^T 
IBAkan 

Ekler : I ( 
Ek-1 : Önerge Cevabı \ /" 

Ordu Milletvekili İ.Sami TANDOĞDU tarafından verilen "SSK Hastanelerinin devrine 
ilişkin" 7/7404 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- SSK hastaneleri kapanmadan önce sağlık raporu verilen hastaların, 15 
Haziran'dan itibaren heyet raporlarının geçerliliğini yitirmesinin gerekçeleri nelerdir? Heyet 
raporlarının belli bir süreye kadar geçerli olması gerekmez miydi? 

CEVAP 1- SSK Hastanelerinin 5283 Sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığımıza 
devrinden sonra SSK'h hastalar için gerekecek sağlık kurulu raporları, Bakanlığımız 
Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve SSK ile anlaşma yapan özel sağlık kuruluşları 
tarafından verilmektedir. Bakanlığımız ile SSK arasında yapılan Sağlık Hizmetleri 
Protokolü'nün lö.maddesi ile SSK'nın yayınlamış olduğu 2005 Yılı İlaç Listesi ve Uygulama 
Talimatı'nın 7.maddesi SSK'h hastalara verilecek ilaç muafiyet raporlarım düzenlemektedir. 
Ayrıca SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2005 tarih ve 24415 sayılı Türk 
Eczacılar Birliği'ne hitaben yazılmış bulunan yazısının b fıkrasında ".... SSK tarafından 
düzenlenen muafiyet raporları süresi sonuna kadar geçerlidir" hükmü yer almaktadır. 
Dolayısıyla, eski raporların geçerli olmadığına dair herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

SORU 2- SSK hastaneleri, bu uygulama ile kendi verdiği raporu kabul etmemektedir. 
Bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2- SSK ve diğer geri ödeme kuruluşlarının yaptığı düzenlemeler çerçevesinde 
ilaç muafiyet raporları sağlık kuruluşlarımızca verilmektedir. Eskiden düzenlenmiş raporların 
sağlık kuruluşlarımızca kabul edilmemesi söz konusu değildir. 

SORU 3- Heyet raporlu hastaların yeni bir rapor almana kadar ilaç ve tedavi masrafları 
nasıl karşılanmaktadır? Bu kişilerin eczanelerden ilaç alımında sorun yaşanmakta mıdır? 

CEVAP 3- Devir öncesinde düzenlenmiş raporlar, geçerli oldukları sürece hastalar 
ilaçlarım bu raporlarla alabilmektedirler. Eczaneler, SSK ile anlaşma yapmakta ve SSK'nın 
provizyon sistemi ile veri alt yapışım kullanmaktadırlar. Hastaların ilaç alımında 
yaşanabilecek sıkıntılar SSK ve ilgili eczaneler tarafından çözüme kavuşturulmaktadır. 

SORU 4- Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklar için belli 
dönemlerde sağlık raporu alınması zorunluluğu vardır. Bu durum, birçok kronik hastalığı olan 
hastamızın heyet raporunu sürekli yenilemesini gerektirmekte ve birçok sorunla 
karşılaşmalarına neden olmaktadır. Ülkemizde kronik hastalığı olan hastalarımızın belli 
dönemlerde yenilemesi gereken sağlık raporu için yeni bir uygulamaya gidilmesi 
düşünülmekte midir? Kronik hale gelen hastalıklarda heyet raporunun bir defa alınması 
uygulamasına gidilebilir mi? Bu konuda bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 4- Kronik hastalıklar için belli dönemlerde sağlık raporu alma zorunluluğu 
Bakanlığımızca istenilen bir uygulama değildir. Geri ödeme kuruluşlarının (SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı) kendi mevzuatları çerçevesinde uyguladıkları bir sistemdir. Kronik 
hastalıklar için tek bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı ve geri 
ödeme kuruluşları ile yapılan Bütçe Uygulama Talimatı çalışmaları kapsamında yürütülen 
çalışmalar arasında öneriniz gündeme getirilecektir. Ancak, heyet raporunun yenilenmesi, 
aynı zamanda hastanın kontrolü ve uygulanan tedavinin gözden geçirilmesi hastanın lehine bir 
uygulamadır. Hastanın sağlık kurulu raporu yenileme amaçlı sağlık kuruluşlarına başvurması, 
muayene edilmesi, hastalığın seyrinin takip edilmesi, uygulanan tedavinin gözden geçirilmesi, 
yan etkilerinin kontrolü ve gerekirse değiştirilmesi açısından da uygun görülmektedir. Bir 
raporun bir kez alınması durumunda hasta belki de ömür boyu kontrolden geçmeden aynı 
tedavi, hastalığı ile ilgili ortaya çıkacak komplikasyonların ihmal edilmesine, gözden 
kaçmasına yol açabilecektir. 
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552.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TCDD'nin hurda malzeme satışı yaptığı 
belediyelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7405) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki Sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İğdır Milletvekili 
Hızlı Tren kazaları ile gündeme gelen TCOD şimdi de kamuoyunun 

gündemine "Hurda Skandali" ile gelmektedir. 
TCDD' nın hurdalarını nereye satacağı 1971 yılında çıkan MKE Kurumu 

hurda malzeme alımına ait kararnameyle belirlenmiş olup , yine Bakanlar Kurulunun 
2001 yılında yayınladığı 2001-15 sayılı genelgesi ile de her türlü hurda malzemenin 
kamu kurum ve kuruluşlarınca MKE HURDASAN A.Ş ye Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının her 6 ayda bir belirleyeceği fiyat çerçevesinde satılması suretiyle 
devrine karar verilmiştir. 

31.12.2003 tarihinde TCDD Yönetim Kurulunun aldığı 364 sayılı kararla 
Hurdaların MKE yerine Belediyelere satışı öngörülmüştür.Kararın gerekçesinde 
;Belediyelerde "Raylı Sisteme geçiş" nedeniyle hurda ray ve traves ihtiyacının 
karşılanması gösterilmiştir.Silah sanayinde kullanılan bu hurda malzeme MSB Bakanı 
Sayın Vecdi GÖNÜL 'ün itirazına rağmen MKE 'ye devir edilememiştir. 

Yukarıdaki Bilgiler çerçevesinde ; 

1-Hurda Satışı yapılan Belediye sayısı kaçtır. Bunların Partilere göre dağılımı nedir? 

2-Ağrı Tahir Beldesi, A n kara Karaşar Beldesi, Tokat Evren.Yozgat SorgunAhrt iet 
Fakılı, Kırıkkale keskin Cerit, mümin Beldeleri, Bursa Büyükorhan Beldesi 
Belediyelerine Hurda satışı yapılmış mıdır?Veya Talepleri var mıdır?Bu Beldelerde 
Raylı Sistem Çalışması veya projesi var mıdır? Yoksa taleplerinin gerekçeleri 
nelerdir? 

3-Silah Sanayinde Kullanılan bu hurdaların satış işlemlerinin iptali veya TCDD 
Yönetiminin aldığı kararın iptali için MSB Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL Sayın 
Başbakana Mektup yazmış mıdır.Yazmış ise içeriği nedir? Hangi gerekçelerle 
işlemlerin iptalini istemiştir? 

4 - P i y a s a f i ya t ı 6 0 0 - 7 0 0 b i n T L c i v a r ı n d a o l a n 1 6 b i n t o n h u r d a 
b e l e d i y e l e r e k a ç l i r a d a n d e v i r ed i lm i ş t i r . B u s a t ı ş i ş l e m l e r i n d e n d e v l e t i n 
z a r a r ı n ı n 8 t r i l y o n T L o l d u ğ u s ö y l e n m e k t e d i r ? B u i d d i a d o ğ r u m u d u r ? 

5-Hurda Satışı Yapııan Seiediyeier arasında Raylı taşımacılık sistemine geçen 
belediye var mıdır. Var ise bunlar hangileridir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.6 1 0-01 / —l*/-3j - ^ #"*C£7 ., _ _ 
KONU : İğdır Milletvekili I 8 AĞUSTOS 2005 

Sayın Yücel ARTANTAŞ'ın 
yazılı soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7405-12727/36453 
sayılı yazısı. 

Igdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ'ın 7/7405-12727 sayılı yazılı soru önergesinii 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . €ii**nı YILDIRIM 
"Tcivap formu Ulaştırma Bakanı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN YÜCEL ARTANTAŞ'IN 
7/7405-12727 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Hızlı Tren kazaları ile gündeme gelen TCDD şimdi de kamuoyunun 
gündemine "Hurda Skandali" ile gelmektedir. 

TCDD'nın hurdalarını nereye satacağı 1971 yılında çıkan MKE Kurumu hurda 
malzeme alımına ait kararnameyle belirlenmiş olup, yine Bakanlar Kurulunun 2001 
yılında yayınladığı 2001-15 sayılı genelgesi ile de her türlü hurda malzemenin kamu 
kurum ve kuruluşlarınca MKE HURDASAN A.Ş ye Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
her 6 ayda bir belirleyeceği fiyat çerçevesinde satılması suretiyle devrine karar 
verilmiştir. 

31.12.2003 tarihinde TCDD Yönetim Kurulunun aldığı 364 sayılı kararla 
Hurdaların MKE yerine Belediyelere satışı öngörülmüştür. Kararın gerekçesinde; 
Belediyelerde "Raylı Sisteme Geçiş" nedeniyle hurda ray ve travers ihtiyacının 
karşılanması gösterilmiştir. Silah sanayiinde kullanılan bu hurda malzeme MSB 
Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL'ün itirazına rağmen MKE'ye devir edilememiştir. 

Yukarıdaki Bilgiler çerçevesinde; 
SORU 1- Hurda Satışı yapılan Belediye sayısı kaçtır. Bunların Partilere göre 

dağılımı nedir? 
SORU 2- Ağrı Tahir Beldesi, Ankara-Karaşar Beldesi, Tokat-Evren, Yozgat-

Sorgun-Ahmet Fakılı, Kırıkkale-Keskin-Cerit, Mümin Beldeleri, Bursa-Büyükorhan 
Beldesi Belediyelerine Hurda satışı yapılmış mıdır? Veya Talepleri var mıdır? Bu 
Beldelerde Raylı Sistem Çalışması veya projesi var mıdır? Yoksa taleplerinin 
gerekçeleri nelerdir? 

SORU 3- Silah Sanayinde kullanılan bu hurdaların satış işlemlerinin iptali veya 
TCDD Yönetiminin aldığı kararın iptali için MSB Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL 
Sayın Başbakana mektup yazmış mıdır? Yazmış ise içeriği nedir? Hangi gerekçelerle 
işlemlerin iptalini istemiştir? 

SORU 4- Piyasa fiyatı 600-700 bin TL civarında olan 16 bin ton hurda 
belediyelere kaç liradan devir edilmiştir. Bu satış işlemlerinden devletin zararının 8 
trilyon TL olduğu söylenmektedir? Bu iddialar doğru mudur? 

SORU 5- Hurda Satışı yapılan Belediyeler arasında Raylı taşımacılık sistemine 
geçen belediye var mıdır? Var ise bunlar hangileridir? 

CEVAP: 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Kamu İktisadi Kuruluşunu "sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel 
niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere 
kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz 
sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür" şeklinde tanımlamış ve "kamu iktisadi 
kuruluşlarının ...ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmeleri"nin amaç olduğu 
l 'nci maddesinde belirtilmiştir. ^ 

Demiryolu hat kesimlerinde yapılan onarımlar ile malzeme yorulması 
nedeniyle değiştirilen ray ve bağlantı elemanlarından oluşan hurda durumundaki 
malzemelerin toplanmasında gecikmeler yaşanmaktadır. Bu gibi gecikmeler hatlarda 
yapılan bakım ve tamirat çalışmalarını aksatmakta ve seyrüsefer emniyetini tehlikeye 
düşürmektedir. Seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşüren, yol kenarlarında yığılmaları 
nedeniyle çevreye zarar veren bu gibi malzemelerin beklemesi, aynı zamanda duran 
maddi varlık olarak da TCDD'ye zarar olarak yansımaktadır. Zarar eden bir kuruluş 
olarak TCDD'nin; ticari yönden zararın azaltılması amacıyla bu gibi hurdaları 
değerlendirmesinin yanında, yarattığı tehlikenin ve çevre zararının da önlenmesi 
yönünde tedbir almasını gerekli kılmaktadır. 
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19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4916 sayılı Kanun'un 37'nci maddesi uyarınca TCDD Yönetim Kurulu'nun 
2003 yılında aldığı hurda satışına ilişkin kararla, daha önceki yıllarda satış yapılan 
şahıs ve kurum sayısı azaltılarak, alıcı profili belediyeler ve askeri birlikler olarak 
sınırlandırılmış ve MKE Kurumunca belirlenen fiyatların iki katına satışını 
kararlaştırmıştır. Benzer kararlar 1991 yılı öncesi ve sonrasında değişik tarihlerde 
TCDD Yönetim Kurullarınca alınarak hurda satışları yapılmıştır. 

MKE Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'nün 2004 yılı birinci altı aylık 
hurda fiyatı 91.752 TL/Kg., ikinci altı aylık hurda fiyatı da 99.100 TL/Kg.dır. TCDD 
tarafından Belediyelere yapılan hurda satışında 2004 yılı birinci altı ayda uygulanan 
fiyat 183.504 TL/Kg., ikinci altı ayda uygulanan fiyat ise 198.200 TL/Kg. olup, MKE 
Kurumu'nun tayin ettiği fiyatın iki katıdır. 

ö t e yandan, TCDD demiryolu hattı boyunda dağınık durumdaki hurda 
malzemelerinin toplanması, kesilmesi, taşınması ve her türlü gideri alıcıya ait olmak 
üzere 183.504 TL/Kg. olan fiyatına karşılık satış işlemi 198.200 TL/Kg. fiyattan 
gerçekleştirilmiştir. Roterdam'da hurda rayın istifli ihraç fiyatı 175 ile 185 $/Ton 
arasında değişmektedir. Uluslararası hurda ray ihraç fiyatı yaklaşık 235.000 TL/Kg 
iken bu fiyatın ülkemizde 600.000-700.000 TL/Kg. olması mümkün değildir. 

19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4916 sayılı "Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 
37'nci Maddesi, "Katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait, 
hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine 
ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, 
tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira 
bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir" hükmü ile ilgili kurumlar 
yetkili kılınmıştır. 

Söz konusu Kanun uyarınca alınan TC^T^ Yönetim Kurulu Kararı ile hurda 
satışı gerçekleştirilmiş olup, bedelsiz devir ve zarâr'soz konusu olmadığı gibi, MKE 
Kurumu'nun belirlediği fiyatın iki kâtından dah^ yüksek bedelle gerçekleştirilen 
satıştan dolayı TCDD'nin kârı söz konusudur. 

Belediyelere hurda malzeme satışı yapılmıştır. Belediyeler, hurda malzemeyi 
köprü üst geçitlerinde, köprü ve menfez yapımlarında, mezarlık ihata duvarı inşası ile 
bakım ve onarım yapımında kullanmak üzere talep etmişlerdir. 

TCDD Yönetiminin belirlediği fiyatla şartlan kabul eden ve bedelini 
ödeyebilen Belediyelere, Siyasi Parti aidiyeti aranmaksızın hurda malzeme satışı 
yapılmaktadır. 

2004 yılında TCDD Yönetim Kurulu Kararı gereği 36 Belediye'ye hurda satışı 
yapılmış olup, Belediye'lerin 19'u AK Parti, 7'si Doğru Yol Partisj, 4 'ü Cumhuriyet 
Halk Partisi, 3'ü Milliyetçi Hareket Partisi ve 2'si Saadet Partisine mensuptur. x 
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553.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, sebze ve meyve ihracatındaki 
sorunlara ve ziraî ilaçların denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7407) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27.06.2005 Tarihli Zaman Gazetesinde, Avrupa'nın zehirli diye iade 
ettiği sebze ve meyvelerin vatandaşlarımıza yedirildiği iddia edilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, aşağıdaki sorularımın, Tarım Bakanı Sayın 
Mehmet Mehdi EKER tarafından, yazılı olarak yanıtlandırılmasını, 

Saygılarımla arz ederim. 27.06.2005 

luzaffer R. KURTULMUŞOĞI 
Ankara Millet 

1 — Son bir yıl içinde ihraç ettiğimiz, sebze ve meyvelerin ne kadarı 
iade edilmiştir? İade gerekçesi nedir ? İade edilen sebze ve meyveler iç 
piyasaya sürülmüş müdür ? Eğer sürülmemişse nasıl ve nerede imha 
edilmiştir? 

2 — Tarım ilaç bayiliği, hangi kriterler esas alınarak verilmektedir ? 
Diploma kiralayarak bayilikler alındığı doğru mudur? Bu yöntemle açılan 
bayilikler hakkında, herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? 

3 - Tarım ilaçları üretimi yeteri kadar denetlenme,kte'midir? ' 

4 — Yurt dışından kaçak zirai ilaç getirilmekte midir? Eğer., 
getiriliyorsa, bu ilaçlar insan sağlığı için tehlike yaratmakta mıafr? Bu 
ilaçların yurda girişini, önlemek için ne gibi tedbirler alınmaktadır ? 

5 — Çiftçilerimizi tarım ilaçlarının kullanımı konusunda, yeterli bilgi 
verilmekte midir ? 

T.C. 
T A R I M VE K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- / U 3 > £ İ 20TEMMUZ2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12760 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alman Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'na 
ait 7/7407 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. / 

EKLER: Nim^çDüükçu 
i Pflrnc De\flet Bakanı 
ı -uorus T a n m v e K ö y i ş l e r i Bakam vekili 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU 

Ankara Milletvekili 
Esas No : 7/7407 

SORU 1) Son bir yıl içinde ihraç ettiğimiz, sebze ve meyvelerin ne kadarı iade edilmiştir? İade gerekçesi nedir? 
İade edilen sebze ve meyveler iç piyasaya sürülmüş müdür? Eğer sürülmemişse nasıl ve nerede imha edilmiştir? 
CEVAP 1) 2004 ve 2005 yılı verilerine göre ihraç edilen sebze ve meyveler nadiren; ticari anlaşmazlık, mal 
fazlalığı, bozuk ambalaj, bozulma ya da çürüme nedeniyle ülkemize geri iade edilmektedir. İade edilen ürünler 
ülkemize gelince yeniden zirai karantina kontrolüne tabi tutulmakta ve imhasına karar verilenler ise derhal imha 
edilmektedir. 

SORU 2) Tarım ilaç bayiliği, hangi kriterler esas alınarak verilmektedir? Diploma kiralayarak bayilikler alındığı 
doğru mudur? Bu yöntemle açılan bayilikler hakkında, herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? 
CEVAP 2) Bakanlığımızca ruhsatlı bulunan zirai mücadele ilaçlarının satışı, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 21.8.1996 tarih ve 22734 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, zirai mücadele ilaç bayileri tarafından yapılmaktadır. Söz konusu 
Yönetmeliğin bayi ve toptancılarda aranacak şartlan belirten 6. maddesinde; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma dersi almış Ziraat Mühendisi olmak, 
c) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda 

zirai mücadele hizmetlerinde en az 3 yıl çalışmış (b) bendi dışındaki Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri ve 
Ziraat Teknisyeni olmak, 

d) Bu maddenin (b) ve (c) bentleri dışında kalan Ziraat Mühendisleri için Bakanlık İl Müdürlüklerince 
her yıl bir defa düzenlenecek ve katılım konusunda hiçbir sınırlama getirmeyecek kısa süreli eğitim 
programlarına katılmış olmak, hükümleri yer almaktadır. 

Ancak, daha önceki mevzuata göre Bayilik İzin Belgesi almış veya sorumlu mesul müdür nezaretinde 
ilaç satışı yapan bayilerin kazanılmış haklan sebebiyle Bayilik İzin Belgeleri geçerli sayılmaktadır. 

Zirai mücadele ilaç bayileri; Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması 
Hakkında Yönetmelik gereği Bakanlığımız İl Müdürlüklerince her ay düzenli olarak kontrol edilmektedir. 

SORU 3) Tarım ilaçlan üretimi yeteri kadar denetlenmekte midir? 
CEVAP 3) Ülkemizde zirai mücadele ilacı imal etmek isteyen firmalar Bakanlığımıza müracaat etmekte, 
Bakanlığımızca oluşturulan bir teknik komisyonca söz konusu işletme (fabrika) yerinde, üretim zinciri, 
laboratuarları ve alet-ekipmanlan, atıklarla ilgili antma tesisleri ve çalışan işçilerle ilgili soyunma yerleri, lavabo, 
duş vb. yerler işletme iznine esas olacak şekilde kontrol edilmekte, uygun bulunması halinde İşletme (Üretim) 
İzni verilmektedir. İşletme izni alan işyerlerinin kontrolü de Bakanlığımızca yapılmaktadır. İmal yerinde, üretim 
ve kalite kontrol Unitesiyle, bunlarla ilgili, diğer ünitelerin işletme ruhsatına esas değerlendirme sonuçlarına 
uygunluğu aranmaktadır. 

SORU 4) Yurt dışından kaçak zirai ilaç getirilmekte midir? Eğer getiriliyorsa, bu ilaçlar insan sağlığı için tehlike 
yaratmakta mıdır? Bu ilaçlann yurda girişini, önlemek için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
CEVAP 4) Bakanlığımız yurt dışından ülkemize kaçak olarak giren zirai ilaçlar konusunda gereken hassasiyeti 
göstermekte olup; kaçak ilaçların yurda girmemesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için gereken 
tedbirlerin alınması hususunda Gümrük Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık 
Daire Başkanlığı ile sürekli işbirliği halinde çalışmalannı sürdürmektedir. 

Ayrıca Bakanlığımız İl Müdürlükleri, mevcut zirai mücadele ilaç bayi kontrollerinin sıklaştırılması ve 
bu gibi kaçak ilaçların tespiti halinde derhal yed-i emine alınarak ilgili bayiler hakkında Yönetmelik 
hükümlerinin uygulanması hususunda da talimatlandınlmaktadır. 

SORU 5) Çiftçilerimizi tanm ilaçlarının kullanımı konusunda, yeterli bilgi verilmekte midir? 
CEVAP 5) Çiftçi eğitimleri Bakanlığımız İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüklerince her yıl düzenli 
olarak geniş üretici kitlelerini kapsayacak şekilde yapılmaktadır. 
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554.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Cumhurbaşkanının bazı mahkûmları 
affetme yetkisine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7408) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımı Adalet Bakanı sayın Cemil Çiçek'in yazılı olarak 
yanıt lamasını bilgilerine sunarım. 

Ekimli 
Kemâl K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 
Anayasanın 104. maddesine göre, "Sürekli hastalık, sakatlık v e kocama 
sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak" yetkisi 
sayın Cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu bağlamda, 

1. Sayın Cumhurbaşkanı , bu yetkisini kullanırken, "sürekli hastalık, 
sakatbk ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek 
veya kaldırmak** için, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi mi araştırma ya da 
inceleme yapmaktadır? Veya seçim, doğrudan sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından mı yapılmaktadır? 

2. Affedilen kişilerin Anayasada öngörülen konumda olduklarını belirleyen 
kurum hangisidir ve bu kurum hangi Bakanlığa veya bakanlıklara 
bağlıdır? 

3 . Affedilecek kişilerle ilgili dosyalan, gerekli raporlarla hazırlayıp, sayln 
Cumhurbaşkanının onayına sunan Bakanlık, Adalet Bakanlığı ise, 
basında yer alan ve doğrudan sayın Cumhurbaşkanım hedef alan 
eleştirilere karşın, Adalet Bakanlığının sessizliğini ısrarla korumasını etik 
buluyor musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI O/.jQ$/2005 

Bakan 
/û?2. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/7408-12793/36551 sayılı yazınız, 

b) 12/07/2005 tarihli ve 852 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7408 Esas. No.lu soru. 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi Vb) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemil ÇIÇ/EK 

c . . . . - Baka 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7408 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. maddesinde, Cumhurbaşkanının görev ve 
yetkileri arasında, sürekli hastalık, sakatlık, kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını 
hafifletmek veya kaldırmanın da yer aldığı malûmlarıdır. 

Anayasanın anılan hükmüne dayalı taleplerin, mahiyetleri icabı sür'atle 
sonuçlandırılması ve evrakın eksiksiz olarak Cumhurbaşkanlığına sunulması için, 
hükümlülerin bu konudaki taleplerini gerek Bakanlığımıza gerek doğrudan Cumhuriyet 
başsavcılıklarına yapmaları halinde, dilekçelerin alınmasını takiben vakit geçirilmeksizin tam 
teşekküllü bir Devlet Hastanesi Sağlık Kuruluna sevk edilerek hastalığın tıbben tespit 
edilmesi, alınacak raporla birlikte dilekçesinin ve bu hususta evvelce verilmiş başka raporları 
varsa evrakına eklenip Adlî Tıp Kurumuna gönderilmesi, Adlî Tıp Kurumunca da bu tür 
inceleme taleplerinin ivedilikle yerine getirilerek hükümlüdeki arızaların Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 104. maddesinde yazılı; sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halini 
teşkil edip etmediği hakkında gerekli mütalâa istihsal edildikten sonra hükümlünün 
mahkûmiyetine dair kesinleşme şerhini taşıyan mahkeme kararı, Yargıtay ilamı, müddetname 
ve nüfus kaydının onanmış örnekleri ile, hastane raporu, Adli Tıp mütalâanamesi ve af 
kanunlarından yararlanmışsa buna dair karar örneklerinin, adlî sicil sabıka kaydının, zabıtaya 
yaptırılacak hükümlünün meslekî, şahsî veya ailevî durumunu gösterir yazının evraka 
eklenerek derhal Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinin 
13/06/1997 tarihli ve 68 sayılı Genelge ile Cumhuriyet başsavcılıkları ile Adlî Tıp Kurumu 
Başkanlığına duyurulduğu Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 

Yukarıda belirtilen çerçevede Adlî Tıp Kurumu 3. Adlî Tıp İhtisas Kurulunca kişinin 
muayenesinin yapıldığı; dosyada mevcut tetkiklerin yeterli görülmemesi durumunda yeni 
tetkiklerin istenildiği; muayene bulguları ve tetkik sonuçları birlikte değerlendirilerek 
hükümlünün sağlık durumu hakkında karar verildiği; verilen karara itiraz edilmesi halinde 
durumun Adlî Tıp Genel Kurulunca incelendiği; söz konusu kararların bağlayıcı nitelikte 
olmayan bir bilirkişi görüşü olduğu, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının 22/07/2005 tarihli ve 
152 sayılı yazısının incelenmesinden; 

Anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen süreç sonunda ikmal edilen dosya, 
Bakanlığımızca gereği takdir ve ifa edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Makamına 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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555.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun, TCDD'ye ait hurdaların 
belediyelere bedelsiz olarak devredileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7409) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

[ehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyoı©ı Üyesi 

TCDD Yönetim Kurulu mevcut yasal düzenlemelere aykırı olarak, Makine Kimya 
Endüstrisi'ne silah yapımı için satması gereken 16 bin ton hurdayı aralarında beldelerin de 
bulunduğu belediyelere devredeceği yönünde basında haberler yer almaktadır. 

1) TCDD'nin 16 bin ton hurdayı aralarında beldelerin de bulunduğu belediyelere devredeceği 
doğru mudur? 

2) Bu devirin yasal dayanaktan nelerdir? Bu devir 1971'de çıkan MKE Kurumu Hurda Malzeme 
Alımına Ait Kararnameye ve 19 Mart 2001 'de çıkan 2001-15 sayılı başbakanlık genelgesine 
aykırılık oluşturmakta mıdır? 

3) TCDD Yönetim Kurulu'nun 31.12.2003 tarihinde aldığı hurda satışının belediyelere 
yapılmasını öngören 364 sayılı karar, mevcut mevzuat ve yasal düzenlemelere aykıri değil 
midir? 

4) Hangi belediyelere ne kadar miktarda hurda devredilmiştir? Devredilen hurdanın piyasa satış 
fiyatı ne kadardır? 

5) Bu devrin belediyelere yapılmasının gerekçesi nedir? Birçoğunda demiryolu bulunmayan 
belediyeler bu hurdaları belediyecilik hizmetleri için nasıl kullanacaklardır? 

6) TCDD' nin bu hurdaları MKE'ye satması durumunda elde edeceği gelir ne kadar olacaktır? 
Devletin bu devirler nedeniyle ortaya çıkacak kaybı ne kadardır? 

7) Bu uygulamanın durdurulması için Milli Savunma Bakanlığı'nın girişimde bulunduğu doğru 
mudur? 

8) Hurda toplama ve değerlendirme konusunda uzmanlaşmış bir kadroya sahip MKEK dururken, 
TCDD hurdalarının belediyelere bedelsiz devredilmesini nasıl açıklıyorsunuz? 

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 a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / - / C / 3 2 . - * Z - ^ 1 <Z-S 
K O N U : K ı r k l a r e l i M i l l e t v e k i l i 1 8 AĞUSTOS 2005 

Sayın Mehmet S.KESÎMOĞLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığının 04.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7409-12790/36548 

sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun 7/7409-12790 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EJL i Cemali YILDIRIM 
1 Cevap formuı Ulaştırma Bakanı 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ S A Y I N M E H M E T S. K E S l M O Ğ L U ' N U N 
7 /7409- 12790 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ V E C E V A B I 

T C D D Yönetin» Kurulu mevcut yasal düzenlemelerle aykırı olarak, Makine 
Kimya Endüstrisi'ne silah yapımı için satması gereken 16 bin ton hurdayı aralarında 
beldelerin de bulunduğu belediyelere devredeceği yönünde basında haberler yer 
almaktadır. 

S O R U 1- T C D D ' n i n 16 bin ton hurdayı aralarında beldelerin de bulunduğu 
belediyelere devredeceği doğru mudur? 

S O R U 2 - B u devirin yasal dayanakları nelerdir? B u devir 1971'de çıkan M K E 
Kurumu Hurda Malzeme Alımına Ait Kararnameye ve 19 Mart 2001 'de çıkan 2 0 0 1 -
15 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırılık oluşturmakta mıdır? 

S O R U 3 - T C D D Yönetim Kurulu'nun 31 .12 .2003 tarihinde aldığı hurda 
satışının belediyelere yapılmasını öngören 364 sayılı karar, mevcut mevzuat ve yasal 
düzenlemelere aykırı değil midir? 

S O R U 4- Hangi belediyelere ne kadar miktarda hurda devredilmiştir? 
Devredilen hurdanın piyasa satış fiyatı ne kadardır? 

S O R U 5- B u devrin belediyelere yapılmasının gerekçesi nedir? Birçoğunda 
demiryolu bulunmayan belediyeler bu hurdaları belediyecilik hizmetleri için nasıl 
ku llanacaklardır? 

S O R U 6- T C D D ' n i n bu hurdaları M K E ' y e satması durumunda elde edeceği 
gelir ne kadar olacaktır? Devlet in bu devirler nedeniyle ortaya çıkacak kaybı ne 
kadardır? 

S O R U 7- B u uygulamanın durdurulması için Milli Savunma Bakanlığı'nın 
girişimde bulunduğu doğru mudur? 

S O R U 8- Hurda toplama ve değerlendirme konusunda uzmanlaşmış bir 
kadroya sahip M K E K dururken, T C D D hurdalarının belediyelere bedelsiz 
devredilmesini nasıl açıklıyorsunuz? 

C E V A P : 
T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Kamu İktisadi Kuruluşunu "sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel 
niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere 
kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz 
sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür" şeklinde tanımlamış ve "kamu iktisadi 
kuruluşlarının . . . ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmeleri"nin amaç olduğu 
1 'nci maddesinde belirtilmiştir. 

Demiryolu hat kesimlerinde yapılan onarımlar ile malzeme yorulması 
nedeniyle değiştirilen ray ve bağlantı elemanlarından oluşan hurda durumundaki 
malzemelerfn (oplaripvasında gecikmeler yaşanmaktadır. Bu gibi gecikmeler hatlarda 
yapılan bakine ve'tamir%ıt çalışmalarını aksatmakta ve seyrüsefer emniyetini tehlikeye 
düşürmektedir. 

Seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşüren, yol kenarlarında yığılmaları 
nedeniyle çevreye zarar veren bu gibi malzemelerin beklemesi , aynı zamanda duran 
maddi varlık olarak da T C D D ' y e zarar olarak yansımaktadır. Zarar eden bir kuruluş 
olarak TCDD'n in ; ticari yönden zararın azaltılması amacıyla bu gibi hurdaları 
değerlendirmesinin yanında, yarattığı tehlikenin ve çevre zararının da önlenmesi 
yönünde tedbir almasını gerekli kılmaktadır. 

19 .07 .2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4 9 1 6 sayılı "Çeşitli Kanunlarda v e Mal iye Bakanlığının Teşkilat v e Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 
37'nci Maddesi , "Katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait, 
hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine 
v e teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, 
tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira 
bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir" hükmü ile ilgili kurumlar 
yetkili kılınmıştır. 

Söz konusu Kanun'un 37'nci maddesi uyarınca T C D D Yönetim Kurulu'nun 
2003 yılında aldığı hurda satışına ilişkin kararla, daha önceki yıllarda satış yapılan 
şahıs ve kurum sayısı azaltılarak, alıcı profili belediyeler ve askeri birlikler olarak 
sınıflandırılmıştır.. Benzer kararlar 1991 yılı öncesi ve sonrasında değişik tarihlerde 
T C D D Yönet im Kurullarınca alınarak hurda satışları yapılmıştır. 

Yine aynı Kanun uyarınca alınan T C D D Yönet im Kurulu Kararı ile hurda 
satışı gerçekleştirilmiş olup, bedelsiz devir ve zarar söz konusu olmadığı gibi, M K E 
Kurumu'nun belirlediği fiyatın iki katından daha yüksek bedelle gerçekleştirilen 
satıştan dolayı T C D D ' n i n kârı söz konusudur. 

Belediyelere hurda malzeme satışı yapılmıştır. Belediyeler, hurda malzemeyi 
köprü üst geçitlerinde, köprü ve menfez yapımlarında, ırıezAfİjk-ihata duvarı inşası ile 
bakım ve onarım yapımında kullanmak üzere talep etmişlerdir: 'Ji ;\*^vX 
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556.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Lüleburgaz Deresinin ıslahına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7410) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Saym Hilmi GÜLER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

'Mehmet S. KBSİMOĞLU 
Kırklareli MflJetvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Çeşitli sanayi tesislerinin sanayi atıklarınm aktığı Lüleburgaz deresindeki kirlilik giderek . 
artmakta ve halk sağlığı için bir tehdit oluşturmaktadır. Lüleburgaz ilçesinin 11-14 adet içme suyu 
kuyusu dere yatağı civarında bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda Turgutbey Köyü girişinden . 
başlayarak Türkgeldi Çiftliğine kadar 7-10 kilometrelik uzunluğunda bir atık kanalı yapılması ve 
Lüleburgaz deresinin Ergene nehrine aktığı noktada antma tesisleri kurulması durumunda kirlilik 
sorunun çözülebileceği ortaya konmuştur. 

1) Lüleburgaz Deresi'nin kirlilik sorunu ya da dere yatağı ile ilgili olarak Bakanlığınızın, 
herhangi bir çalışması var mıdır? 

2) Önerilen çözüm yolu konusunda bir fizibilite raporu hazırlanması için girişimde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

3) Halk sağlığını ciddi boyutlarda etkileyen Lüleburgaz deresinin ıslahı için herhangi bir 
girişiminiz var mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.l 5.O.APK.0.23-300- / Z,j 9 - * ı c r n c ™ n * 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ' 1 7 A Ğ U S T O S 2 0 0 5 

1 1 5 4 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'run 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-
12787 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/7410 
esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. îc Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E Ç - E R : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1-Önerge Cevabı B a k a n 
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K I R K L A R E L İ M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N M E H M E T S. K E S İ M O Ğ L U ' N U N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

(7/7410) 

Çeşitli sanayi tesislerinin sanayi atıklarının aktığı Lüleburgaz deresindeki kirlilik 
giderek artmakta ve halk sağlığı için bir tehdit oluşturmakladır. Lüleburgaz ilçesinin 11-14 
adet içme suyu kuyusu dere yatağı civarında bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda Turgutbey 
Köyü girişinden başlayarak Türkgeldi Çiftliğine kadar 7-10 kilometrelik uzunluğunda bir atık 
kanalı yapılması ve Lüleburgaz deresinin Ergene nehrine aktığı noktada arıtma tesisleri 
kurulması durumunda kirlilik sorunun çözülebileceği ortaya konmuştur. 

Lüleburgaz Deresi 'nin kirlilik sorunu ya da dere yatağı ile ilgili olarak Bakanlığınızın 
herhangi bir çalışması var mıdır? 

Cevap 1 : 

Lüleburgaz Deres i E rgene Nehri 'nin yan kollarından biridir. Söz konusu dere, 
Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldes i 'n in kuzeyinden başlamakta ve burada 
Kaynarcadere adını almaktadır. B u dere üzer inde yapı lması planlanan Çayırdere Barajı'nın 
planlama çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Turgutbey K ö y ü çıkış ında bahse konu 
dere Lüleburgaz Deresi adını almakta ve Türkgeldi Çift l iği 'nin alt k ıs ımlar ında Ergene 
Nehr i ile b i r leşmektedir . Lüleburgaz Deresi yatağı etrafında bulunan kuyular içme suyu 
amaçlı olup, Lü leburgaz Belediyesi tarafından işlet i lmektedirler . Lüleburgaz 
Deres i ' ndek i kirli l ik yükü Lüleburgaz İlçesi etrafındaki sanayi tesislerinin atıklarından 
kaynak lanmaktad ı r. 

Lüleburgaz Deresi 'nin kirliliğinin önlenebilmesi konusundaki çalışmalar ve deşarj 
izinleri Çevre ve Orman Bakanlıgı'nın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda Yatırım Programı dahilinde 
Lüleburgaz girişindeki yeni köprüden eski köprü yönüne doğru dere yatağı beton ile 
kaplanmış ve yeni köprüden mansaba doğru ise yatak temizliği yapılmıştır. 

Soru 2: ' " 
önerilen çözüm yolu konusunda bir fizibilite raporu hazırlanması için girişimde 

bulunmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 2; 
Yazılı soru önergesinde kirlilik sorununun halledilmesi için önerilen çözüm yolu 

konusunda DSİ XI. Bölge Müdttrlüğü'ne intikal etmiş herhangi bir yazılı başvuru olmadığından 
bahse konu problemin çözümü konusunda bir rapor hazırlanması için teknik bir çalışma da 
mevcut değildir, tlaveten, bölgede taşkın durumu olmadığından teknik bir raporun hazırlanması 
da DSİ XI. Bölge MUdürlüğü'nün Çalışma Programı içerisinde bulunmamaktadır. 

Soru 3 : 
Halk sağlığını ciddi boyutlarda etkileyen Lüleburgaz deresinin ıslahı için herhangi bir 

girişiminiz var mıdır? 

Cevap 3 ; 
Lüleburgaz Deresi'nin ıslahı konusunda önceki yıllarda DSİ XI. Bölge Müdürlüğü 

tarafından cevap l . 'de belirtilen yatak ıslah çalışmaları yapılmıştır. Mevcut durumda Lüleburgaz 
Deresi'nin ıslah edilmesi konusunda bir ihtiyacın ortaya çıkması durumunda gereği yapılacaktır. 
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557.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'm cevabı (7/7432) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Beşiktaş köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 40 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yoUarryüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Beşiktaş Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle ahi kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Merkez Beşiktaş köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onanmınm yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde baMjertere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Beşiktaş köyüüğliTöcağr 
için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSHO 130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

oaoaos 11347 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22/06/2005 tarih ve 5619 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan îli Merkez İlçe 
Beşiktaş Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7432 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. * 

Arz ederim. C*^fi 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
EK : Önerge Cevabı Sağlık Bakanı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Merkez İlçe Beşiktaş" 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Merkez İlçe Beşiktaş Köyümüz, 500 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 40 km 

uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Beşiktaş Köyümüzdeki sağlık 
ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Merkez îlçe Beşiktaş Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Beşiktaş Köyü sağlık 
ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Merkez îlçeye bağlı Beşiktaş Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. Hizmet 
yönünden 20 km. mesafedeki Hasköy Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 603 olan Beşiktaş Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler vasıtasıyla 
verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması düşünülmemektedir. 
Sağlık evinin onarımı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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558.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDA&ın cevabı (7/7433) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAÖ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

GÜT 
Milletvekili 

Ardahan ili Merkez Yukankurtoğlu köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 30 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden.kızaklar 
üstünde en yalan sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır." Yukankurtoğlu' 
Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle 
atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına 
neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye 
dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Merkez Yukankurtoğlu köyü sağlık ocağımn gerekli bakım ve onarıminın yapılarak iıbbi ı 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne $bi"~^ş1ml5RÎ<r* 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka-yerlere giden -ve 
bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını Ümit ettiği Yutonkurtoğlu köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır?-
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı n n nn n -

09.08.Cb 1134U 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22/06/2005 tarih ve 5618 sayılı yazılan. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Merkez İlçe Yukarı 
Kurtoğlu Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7433 Esas sayılı yazılı 
Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

& 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

EK : Önerge Cevabı Sağlık Bakanı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Merkez İlçe YukarT 
Kurtoğlu Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORU : 
Ardahan İli Merkez İlçe Yukarı Kurtoğlu Köyümüz, 600 nüfuslu olup; ilçe 

merkezimize 30 km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar 
yüzünden kızaklar üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Yukarı 
Kurtoğlu Köyümüzdeki sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması 
nedeniyle atıl kalmış ve hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara 
uğramasına neden olmuştur. Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan 
harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1- Merkez İlçe Yukarı Kurtoğlu Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının 
yapılarak tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Yukarı Kurtoğlu 
Köyü sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP 
Merkez İlçeye bağlı Yukarı Kurtoğlu Köyünde sağlık ocağı değil sağlık evi mevcuttur. 

Hizmet yönünden 9 km. mesafedeki Tunçoluk Sağlık Ocağına bağlıdır. Ev Halkı Tespit Fişi 
kayıtlarına göre nüfusu 625 olan Yukarı Kurtoğlu Köyüne sağlık hizmetleri gezici ekipler 
vasıtasıyla verilmektedir. Nüfusunun azlığı nedeniyle sağlık ocağı planlanması 
düşünülmemektedir. Söz konusu sağlık evine 1 adet sözleşmeli ebe ataması öngörülmüştür. 
Sağlık evinin onanmı için ise Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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559.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7434) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAÖ tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.06.2005 

Ardahan ili Merkez Tunçoluk köyümüz, 1700 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 37 km 
uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Tunçoluk Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle 'âtıl kalmış ve 
hızla harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. 
Yeni sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık 
ocaklarımızın tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1-Merkez Tunçoluk köyü sağlık ocağımn gerekli balom ve onaranının yapılarak tıbbi 
teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ıj&LgibiJ girişimlerde''. 
bulunacaksınız? 

2-Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere giden ve 
bu konuda çok mağdur olan vatandaşlarımızı için Tunçoluk köyü.sağlöTöcağına yeterli' 
personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

09.08.05 1 1 3 4 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından, "Ardahan İli Merkez İlçe 
Tunçoluk Köyünün Sağlık Ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen 7/7434 Esas sayılı yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. » 

Arz ederim. f ' N h 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
EK : Önerge Cevabı Sağlık Bakam 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İli Merkez İlçe Tunçoluk 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Ardahan İli Merkez İlçe Tunçoluk Köyümüz, 1700 nüfuslu olup; ilçe merkezimize 37 
km uzaklıktadır. Köyümüzdeki hastalar özellikle kışın kapalı olan yollar yüzünden kızaklar 
üstünde en yakın sağlık kurumuna götürülmeye çalışılmaktadır. Tunçoluk Köyümüzdeki 
sağlık ocağı ise yapıldığı tarihten itibaren personel atanmaması nedeniyle atıl kalmış ve hızla 
harabeye dönüşerek devletimize milyarlarca lira zarara uğramasına neden olmuştur. Yeni 
sağlık ocakları yapamadığımız halde hiç kullanılmadan harabeye dönmüş sağlık ocaklarımızın 
tadilatının yapılması daha az maliyetli olacaktır. 

1 - Merkez İlçe Tunçoluk Köyü sağlık ocağının gerekli bakım ve onarımının yapılarak 
tıbbi teçhizatın tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmak için ne gibi girişimlerde 
bulunacaksınız? 

2- Kendi köylerinde sağlık ocağı varken, en küçük sağlık probleminde başka yerlere 
giden ve bu konuda çok mağdur olan köylümüzün açılmasını ümit ettiği Tunçoluk Köyü 
sağlık ocağı için yeterli personel atanması yönünde ne gibi girişimleriniz vardır? 

CEVAP : 

Merkez İlçeye bağlı Tunçoluk Köyünde sağlık ocağı mevcut olup, İlçe Merkezine 37 
km mesafededir. Tunçoluk Köyü Sağlık Ocağı toplam 5726 nüfusa hizmet vermektedir. 
Sağlık Ocağında halen 1 Ebe ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır. Her hafta gezici sağlık ekibi 
ile sağlık taramaları yapılmaktadır Personel ihtiyacı yeni personel dağılım cetveline göre 
imkanlar dahilinde giderilecektir. Sağlık ocağının onanmı için ise Ardahan İl Sağlık 
Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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560.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7438) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan'a yöneltilmesini arz 
ederi m.29.06.2005 ^ O 

/E r tug fu l YALÇİNBAYIR 
/ Bursa Milletvekili 

SORULAR; 

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü" Metni Konusunda Mutabakat Zaptı'nın 
onaylanması Bakanlar Kurulunca 21.08.1996 tarihinde 96/8488 Karar Sayı ile kararlaştırılmıştır. 

Tüzüğe göre, Mütevelli Heyet Başkanı ve 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üyenin süreli 
görevlerinin bitmesi ve 17 Eylül 2002 tarihinden itibaren yeni atama yapılmaması nedeniyle 
Üniversitenin en üst karar organı tamamen boşaltılmıştır. Üniversitenin karar organının oluşmaması 
nedeniyle üniversitenin bir dizi sorunu çözülememekte ve kaıar alınamamaktadır. 

1- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi projesinin amacı nedir? 

2- Amaç doğrultusunda bu güne kadar yapılanlar nelerdir? 

3- 17 Eylül 2002 den beri atanamayan Mütevelli Heyetin atanmamasının sebebi nedir? Atama 
ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ S<A*<^ t | / S /2005 

Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

a) 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GSN.0.10.00.02-7/7438-12798/36567 sayılı yazı. 
b) 19.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-468/3442 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımız tarafından kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip edilen, 
"Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin" ilgi (b) yazı eki 7/7438 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin kuruluş amacı; Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan 
Cumhuriyeti ve diğer Türk cumhuriyetleri ile Türk topluluklarındaki üniversite çağında bulunan 
gençlerin bir çatı altında toplanarak uluslararası çağdaş bilimin eğitim gereklerine göre eğitilmelerini ve 
Türklük bilincine kavuşturulmalarını sağlamak, özellikle çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanan, 
gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, manevi değerlerine 
bağlı, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne ve topluma karşı sorumluluk 
duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı 
şekilde gelişmiş, yapıcı ve yaratıcı insanlar yetiştirmektir. 

2. Üniversite 1998-1999 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlamıştır. Bugüne kadar 252'si 
lisans, 29'u mastır ve l'i de doktora öğrencisi olmak üzere toplam 282 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
öğrenci bu Üniversiteden mezun olmuştur. 

2004-2005 öğretim yılı sonu itibarıyla da 216'sı lisans, 23'ü mastır ve 15'i de doktora öğrencisi 
olmak üzere toplam 254 Türk uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. 

Manas Üniversitesine bağlı olarak; Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimiler Fakültesi, Teknik 
Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü hizmet vermektedir. 

3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile henüz mutabakata varılamadığından Üniversitede boş 
bulunan Mütevelli Heyet Başkanlığı ile üyeliklere atama yapılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayı 
Konu 

İlgi 

>r. Hüsey in 
Mil l î Kftitim B a k a ! 
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561.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Dalaman Turizm Kenti Projesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7440) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

11/01/2004 tarihinde yapılan "Türkiye'nin 2010 Turizm Vizyonu ve 2. 
Hamle Dönemi" konulu toplantılardaki konuşmanızda, "Dalaman Bölgesinde 
çoğunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait olan arazide, birinci smıf tarım 
arazileri dışında kalan alanda, Dalaman Turizm kenti hayata geçirilecektir." 
ifadelerine yer verilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1-Hayata geçirilecek olan, Dalaman Turizm Kenti Projesi kapsamında, 
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün kaç dekar arazisi bulunmaktadır? 
Bu arazinin ne kadarı birici ve ikinci sınıf tarım arazisidir? 

2- Dalaman Turizm Kenti Projesi kapsamında bulunan arazilerde, halen ne 
tür tarım ve narenciye ürünleri yetiştirilmektedir? Yetiştirilen ürünlerin mali 
değeri ne kadardır? Bu ürünlerin ne kadarı ihraç edilmektedir ihracattan elde 
edilen gelir ne kadardır? 

3 - Yılda üç ürün alınabilen ve ülke tarımı için büyük önem taşıyan tarım 
alanlarını Turizm Projesi kapsamından çıkarmayı düşünüyor.musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

4 AĞUSTOS 2005 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211- Li&lfi 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğti'nün 19.07.2005 tarih ve 
B.02.O.KKG.0.12/106-468-2/3443 sayılı yazısı ile alınan, 13.07.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7440-12800/36569 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'a ait 7/7440 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş 7/7440 Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Mehmet ERASLAN 

Hatay Milletvekili 
Esas No : 7/7440 
11/01/2004 tarihinde yapılan "Türkiye'nin 2010 Turizm Vizyonu ve 2. Hamle Dönemi" 
konulu toplantılardaki konuşmanızda, "Dalaman Bölgesinde çoğunluğu Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığına ait olan arazide, birinci sınıf tarım arazileri dışında kalan alanda, Dalaman 
Turizm kenti hayata geçirilecektir." ifadelerine yer verilmiştir. 

Bu çerçevede; 
SORU 1) Hayata geçirilecek olan, Dalaman Turizm Kenti Projesi kapsamında, Dalaman 
Tarım İşletmesi Müdürlüğünün kaç dekar arazisi bulunmaktadır? Bu arazinin ne kadarı 
birinci ve ikinci sınıf tanm arazisidir? 
CEVAP 1) Dalaman Tarım İşletmesinin toplam arazi varlığı 34.399 dekar olup, bunun 17.963 
dekan "Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içerisinde kalmaktadır. Bu 
arazinin 11.723 dekan birinci ve ikinci sımf tanm arazisidir. 

SORU 2) Dalaman Turizm Kenti Projesi kapsamında bulunan arazilerde, halen ne tür tanm 
ve narenciye ürünleri yetiştirilmektedir? Yetiştirilen ürünlerin mali değeri ne kadardır? Bu 
ürünlerin ne kadan ihraç edilmektedir ihracattan elde edilen gelir ne kadardır? 
CEVAP 2) Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin 6.922 dekannda, 
tohumluk amaçlı buğday, pamuk, ayçiçeği, mısır ve fiğ üretilmektedir. 4.801 dekannda 
79.366 adet ağaçtan müteşekkil (Enterdonat limon, Washington ve Valansia portakal, 
mandalina ve greyfurt) narenciye bahçesi mevcuttur. 

Narenciye üretiminden 2.5-3 milyon YTL, diğer üretimlerden (buğday, pamuk, mısır, 
ayçiçeği ve fiğ) ise 1.5-2 milyon YTL olmak üzere yaklaşık toplam 4-5 milyon YTL gelir 
elde edilmektedir. Yetiştirilen ürünler ihale ile satıldığından, ihaleyi alan firmalar ürünleri 
yurt içinde ve yurt dışında pazarlamaktadırlar. 

SORU 3) Yılda üç ürün alınabilen ve ülke tarımı için büyük önem taşıyan tarım 
alanlannı Turizm Projesi kapsamından çıkarmayı düşünüyor musunuz? 
CEVAP 3) Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamı içindeki 17.963 
dekarlık Dalaman Tanm İşletmesi arazisi 19.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde yeniden değerlendirilmektedir. 
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562.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin, 
Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Sımak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Amasya ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7442, 7/7443, 

7/7444, 7/7445, 7/7446, 7/7447, 7/7448, 7/7449, 7/7450, 7/7451. 7/7452. 7/7453. 7/7454. 7/7455. 
7/7799. 7/7800. 7/7801. 7/7802) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2B.O0 .200B 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırltk ve tskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
^planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlar ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadartık bölümü kullanılmıştır? 
4 - Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 
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20.Otf.200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmekte idir. Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde 
için planlanmış 

2 
3 
4. Yıl sonuna 

Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
olan yatırımlarınız nelerdir? 

Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? • 
Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflen mektejd i r? 
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30 .00 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamla'hn'jamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? ' 

30.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLXâXNA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL • 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bursa Milletvekil 

Siirt İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı İçin 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal OEMIREL 
Bursa Milletvekili _̂ -~ 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı itinde, Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30.06.20Q5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği. 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımrve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bingöl ilinde, Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i . 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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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 soru la r ımın Bayındırl ık ve t skan Bakanı Sn . Faruk Nafiz ÖZAK 
ta ra f ından yazılı o la rak cevaplandır ı lmasını arz e d e r i m . 

K e m a l D E M İ R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Şırnak İ l imiz, b u l u n d u ğ u coğraf i k o n u m ve sahip o l duğu doğa l yapıs ı , kü l t ü rü , 
t a r i h i , doğa l v e t u r i z m değer le r in in o luş tu rduğu potans iye l in i değer lend i re rek hak 
e t t iğ i ye r i a l m a k iç in çaba harcamaktadı r . 

Her geçen g ü n b ü y ü y e n i l imizin daha İyi bir düzeye ge lmes i İçin hak et t iğ i 
değer i a lması ge rekmek ted i r . Sahip o lduğu kaynaklar ın daha İyi ku l lanımı v e gel işmesi 
Jçln ü lke e k o n o m i s i n d e n u y g u n yatır ımları a lması b ü y ü k ö n e m taş ımaktadı r . 

1 . Şı rnak İ l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yöne l i k o la rak , 2005 yılı 
iç in p lan lanmış o lan yatır ımlarınız nelerdi r? 

2 . Bu ya t ı r ım lar İçin ayrı lmış o lan ödenek miktar lar ı ne kadardı r? 
3 . Ayr ı lan ödenek le r i n ne kadar l ık bö lümü kul lanı lmıştır? 
4 . Yıl sonuna kadar bu yat ı r ımlardan hang i le r in in t amamlanmas ı 

hede f l enmek ted i r? 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

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 so ru la r ım ın Bayındırlık v e t skan Bakanı S n . Faruk Naf iz ÖZAK 
tara f ından yazılı o l a rak cevaplandır ı lmasını arz e d e r i m . 

K e m a l D E M İ R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Amasya i l im iz , b u l u n d u ğ u coğraf i k o n u m ve sah ip o l d u ğ u doğa l yapısı , 
kü l t ü rü , t a r i h i , doğat v e t u r i z m değer ler in in o luş tu rduğu po tans iye l in i değer lend i re rek 
hak et t iğ i ye r i a l m a k iç in çaba harcamaktadır . 

Her geçen g ü n b ü y ü y e n İl imizin daha iyi bir düzeye ge lmes i için hak et t iğ i 
değer i a lması g e r e k m e k t e d i r . Sahip o lduğu kaynaklar ın daha İyi ku l lan ımı v e gel işmesi 
için ü lke e k o n o m i s i n d e n u y g u n yatır ımları a lması büyük ö n e m taş ımak tad ı r . 

1 . Amasya i l i nde , Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yöne l i k o la rak , 2003 — 2004 
yı l lan a ras ında ne t ü r yatır ımlarınız o lmuş tu r? 

2. Bu ya t ı r ım la r iç in ayr ı lmış o lan ödenek mik tar ı ne kadard ı r? 
3. Ayrı lan ö d e n e k l e r i n ne kadarlık b ö l ü m ü kul lanı lmıştır? 
4 . Bel i r t i len s ü r e içer is inde, t amamlanmas ı planlandığı ha lde , t a m a m l a n m a m ı ş 

olan p ro je l e r i n t a m a m l a n a m a m a sebepler i nelerdir? 
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0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 
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 so ru la r ımın Bayındır l ık ve tskan Bakanı Sn . Faruk Naf iz ÖZAK 
tara f ından yazılı o la rak cevaplandır ı lmasını arz eder im. 

K e m a l D E M I R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Amasya i l imiz , b u l u n d u ğ u coğraf i konum ve sahip o lduğu doğa l yapısı, 
kü l t ü rü , t a r i h i , doğa l v e t u r i z m değer ler in in o luş turduğu potans iye l in i değer lend i rerek 
hak et t iğ i ye r i a l m a k iç in çaba harcamaktadı r . 

Her geçen g ü n b ü y ü y e n i l imizin daha iyi bir düzeye ge lmes i iç in hak et t iğ i 
değer i a lması g e r e k m e k t e d i r . Sahip o lduğu kaynakların daha iyi ku l lanımı ve gel işmesi 
iç in ü lke e k o n o m i s i n d e n u y g u n yatır ımiarı alması büyük ö n e m taş ımaktadı r . 

1. Amasya i l im izde Bakanlığınızla i lgi l i kuruluşlarınıza yöne l i k o la rak , 2005 yılı 
iç in p lan lanmış o lan yatırımlarını:» nelerdir? 

2. Bu ya t ı r ım la r İçin ayrı lmış o lan ödenek miktar ları ne kadardı r? 
3. Ayr ı lan ö d e n e k l e r i n ne kadarlık böl j m ü kullanılmıştır? 
4 . Yıl s o n u n a kadar bu yatır ımlardan hang i le r in in tamamlanmas ı 

h e d e f l e n m e k t e d i r ? 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

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 

Aşağıdak i so ru la r ımın Bayındırlık ve tskan Bakanı Sn . Faruk Naf iz ÖZAK 
tara f ından yazı l ı o la rak cevaplandır ı lmasını arz eder im. 

K e m a l D E M I R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Rize İ l imiz, b u l u n d u ğ u coğraf i k o n u m ve sahip o l d u ğ u doğa l yap ıs ı , kü l tü rü , 
ta r ih i , doğa l ve t u r i z m değer le r in in o luş tu rduğu potans iye l in i değer lend i re rek , hak 
et t iğ i yer i a l m a k iç in çaba harcamaktadı r . 

Her g e ç e n g ü n b ü y ü y e n i l imizin daha İyi bir düzeye ge lmes i iç in hak et t iğ i 
değer i a lması g e r e k m e k t e d i r . Sahip o lduğu kaynakların d a h a İyi ku l lan ımı v e gel işmesi 
için ülke e k o n o m i s i n d e n u y g u n yatır ımları alması büyük ö n e m taş ımaktad ı r . 

1. Rize i l im izde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yöne l i k o la rak , 2005 yılı iç in 
p l an lanmış o lan yatır ımlarınız nelerdir? 

2. Bu ya t ı r ım la r iç in ayrı lmış o lan ödenek miktar lar ı ne kadardı r? 
3. Ayr ı lan ödenek le r i n ne kadarlık bö lümü kul lanı lmıştır? 
4 . Yıl s o n u n a kadar bu yatı r ımlardan hang i le r in in t amamlanmas ı 

h e d e f l e n m e k t e d i r ? 
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08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ Ikn .../.../2005 
Konu :Bursa Milletvekili 0 7 EYLÜL 2( 

Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 13/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazınız. 
b) 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazınız. 

İlgi (a) ve (b) yazılarınız ekinde alınan; Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis, 
Elazığ, Kilis, Siirt, Çankın, Bingöl, Şırnak, Amasya ve Rize illerinin 2003-2004-2005 yıllarına ait 
yatınmlan hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 7/7442, 7/7443, 7/7444, 7/7445, 7/7446, 
7/7447,7/7448,7/7449,7/7450,7/7451,7/7452,7/7453, 7/7454,7/7455,7/7799,7/7800,7/7801 ve 
7/7802 Esas sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplarımız tablolar halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
- Dosya 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/7442,7/7443,7/7444,7/7445,7/7446,7/7447,7/7448, 

7/7449,7/7450,7/7451,7/7452,7/7453,7/7454,7/7455,7/7799,7/7800,7/7801 VE 
7/7802 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR SORULAR 

VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bitlis, Elazığ, Kilis, Siirt, Çankın, Bingöl, Şırnak, Amasya ve Rize illeri için 
2003-2004-2005 yıllarında; 

1-Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, planlanmış olan 
yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3-Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının; Bitlis, 
Elazığ, Kilis, Siirt, Çankın, Bingöl, Şırnak, Amasya ve Rize illeri için 2003-2004-
2005 yıllan itibariyle pianladıklan yatınm faaliyetlerine ilişkin olarak; 

• Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, 
• Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce, 
• Afet İşleri Genel Müdürlüğünce, 
• Karayollan Genel Müdürlüğünce, 
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 
• İller Bankası Genel Müdürlüğünce, 

tasarlanan projelerin adı, ödenek miktan, ödeneklerin kullanımı, 
gerçekleştirme hedefleri vb. bilgiler, sorulara cevap teşkil edecek şekilde, tablolar 
halinde düzenlenerek ilişikte sunulmuştur. 

-1957 -



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

BİTLİS İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Güroymak Dev.Hast (50 Yal.+10 Dai.Loj.) 

Mutki Dev.Hast.(50 Yat.+10 Dai.Loj.) 

Merkez Dev.Hast. Tevsii (100 Yatak) 

Hizan Dev.Hast. (50 Yat.+10 Dai.Loj.) 

Güroymak Çallı Sağlık Evi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

Ek Adalet Binası 

Cezaevi Genel Onr. 

Cezaevi Genel Onr. 

Tapu ve Kadastro Bin.Onr 

E Tipi Cezaevi Onr. 

SOSYAL ÇEVRE SEKTÖRÜ 

Çevre Orman İl Mel.Onr 

TURİZM SEKTÖRÜ 

Meteo.lst.Md.6ina Onr. 

TARIM SEKTÛRÜ 

Tatvan Meteo.lsl.Md. Bin. ve Loj.Onr. 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1991-2003 

1991-2003 

1991-2004 

1991-2004 

1991-2004 

2002-2003 

2003-2003 

2004-2004 

2004-2004 

2005-2005 

2003-2003 

1999-2006 

2005-2005 

PROJE 
BEDELİ 

6.500 

4.800 

7.995 

10.140 

60 

400 

125 

50 

57 

6 

15 

38 

ÖDEN. 

300 

250 

2.500 

971 

1 

302 

125 

. 

15 

2003 YILI 

HARÇ. 

276 

250 

1.930 

971 

290 

108 

. 

. 

15 

Fiziki 

<%) 

100 

100 

64 

94 

100 

100 

. 

100 

Nakdi 

94 

100 

89 

100 

96 

86 

. 

. 

100 

ı 
2004 YILI 

ÖDEN. 

460 

30 

50 

HARÇ. 

68 

29 

45 

Fiziki 

(%) 

100 

100 

100 

Nakdi 

(%) 

100 

96 

90 

2005 Y 

ÖDEN. 

. 

. 

6 

10 

38 

HARÇ. 

. 

. 

6 

. 

. 

F 

http://Meteo.lst.Md.6ina


YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ELAZİĞ İLİNDE YAPILAN YAPIM PUNLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKL 

PROJENİN Ad 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak) 

GENEL İOARE SEKTÖRÜ 

Cezaevi Genel Onarım 

Adalet Binası Onanını 

Cezaevi Genel Onarımı 

BaytnchfUt ve Iskan Md.Hiz.Bin ve Tes.Onr. 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 

Sivrice Meteo.Hrz.Bin.Onr. 

Meleo.Hiz.Bin.Onr. 

PeluMetoo.Hb.Bin. Çatı ve İhata Ouv.Onr. 

Karakocan Metoolet.MdJkiOnr. 

RA^l-AUA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1996-2004 

2003-2003 

2003-2003 

2004-2004 

2006-2005 

2003-2003 

2004-2004 

2004-2004 

2005-2005 

PROJE 
BEDELİ 

5550 

82 

71 

156 

67 

29 

24 

39 

17 

ÖDEN. 

500 

82 

71 

» 

21 

. 

2O03YVJ 

HARÇ. 

500 

- 65 

53 

. 

. 

. 

FuAci 

15 

100 

100 

. 

. 

. 

Nakdi 

100 

79 

100 

. 

. 

. 
, 

2004 YHJ 

ÖDEN. 

1.667 

156 

29 

24 

39 

HARÇ. 

1017 

86 

28 

24 

36 

Fiziki 

95 

100 

1O0 

100 

100 

Nakdi 
1%) 

100 

78 

96 

100 

100 

2005 

ÖDEN. 

67 

. 
„ 

17 

HARÇ 

. 

. 

. 

http://Md.Hiz.Bin
http://Meteo.Hrz.Bin.Onr
http://Meleo.Hiz.Bin.Onr
http://PeluMetoo.Hb.Bin


YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

KİLİS İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

KONUT SEKTÖRÜ 

Merkez Jand.Sb.Astsb.Loj. (20 Oaire) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Devlet Hastanesi (150 Yatak) 

Halk Sağ.Lab. (Tip Proje) 

Sağlık Mud.Hiz.Bin. (Tip Proje) 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

öncüpınar Gümrük Tes. 

Cezaevi Genel Onarımı 

Cezaevi Genel Onarımı 

Kapalı Cezaevi Onr. 

GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 

Merkez Jand. Alarm İst. 

BAŞLAMA 

VE 

BİTİŞ 

TARİHİ 

1999-2003 

2000-2004 

1997-2005 

1999-2005 

1986-2005 

2003-2003 

2004-2004 

2005-2005 

2004-2004 

PROJE 
BEDELİ 

809 

15.611 

1.090 

1.570 

23.700 

10 

22 

8 

900 

2003 YILI 

ÖDEN. 

900 

1.250 

100 

1 

1 

10 

. 

. 

HARÇ. 

900 

1.250 

86 

. 

9 

Fiziki 

100 

85 

50 

45 

75 

100 

Nakdi 

(%) 

100 

100 

100 

. 
90 

2004 YILI 

ÖDEN. 

2.397 

2 

2 

1 

22 

200 

HARÇ. 

2.394 

. 

21 

. 

Fiziki 

(%) 

85 

75 

100 

. 

. 

Nakdi 

(%) 

100 

95 

. 

. 

200 

ÖDEN. 

1.445 

8 

. 

HARÇ 

60 

http://Mud.Hiz.Bin


YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

SİİRT İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

Meteo.Bin. Kanalizasyon Onr 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Kurtalan Devlet Hast. (30 YaL+10 Dai.Loj.) 

Pervari Devlet Hastanesi (25 Yatak) 

Doflumevi (75 Yatak) 

Merkez Alan Sağlık Evi 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

Cezaevi Genel Onarımı 

Adalet Binası Onr. 

Bayındırlık ve Iskan Müd Onr. 

Cezaevi Genel Onarımı 

Açık Cezaevi Onr. 

E Tipi Kapalı Cezaevi Onr. 

Bayındırlık ve Iskan Mud.Hiz.Bin.Onr. 

GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 

Eruh İlçe Jand.Komt. Bin. ve Tes. 

MİT 2.Hiz.Bin. Blok Kalorifer Tes.Onr. 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

2003-2003 

1994-2003 

1998-2004 

1998-2004 

1992-2004 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2004-2004 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

1992-2006 

2005-2005 

PROJE 
BEDELİ 

7 

800 

2.500 

6.100 

60 

40 

30 

10 

8 

12 

22 

96 

1.400 

18 

2003 YILI 

ÖDEN. 

7 

200 

700 

550 

1 

40 

30 

10 

. 

. 

. 

. 

HARÇ. 

7 

141 

691 

543 

31 

12 

9 

. 

. 

. 

. 

Fiziki 
(%) 

100 

100 

100 

59 

100 

100 

100 

. 

. 

. 

. 

Nakdi 
(%> 

100 

96 

98 

100 

77 

54 

90 

. 

. 

. 

. 

. 

2004 YILI 

ÖDEN. 

4.679 

8 

. 

. 

. 

. 

HARÇ. 

3.625 

7 

. 

. 

Fiziki 
(%) 

90 

100 

. 

. 

. 

. 

Nakdi 

88 

87 

. 

. 

. 

. 

2005 

ÖDEN. 

96 

. 
12 

22 

96 

525 

18 

HARÇ. 

40 

. 

. 

. 



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN >. İMİ PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Şabanözü Dev.Hast.(50 Yat.+10 Dai.Loj.) 

Bayramören Dev.Hast.(30 Yatak) 

İlgaz Dev.Hast.(Acil Srv.Pol.) 

GENEL İOARE SEKTÖRÜ 

Cezaevi Genel Onr. 

Metkr».-. Hükümet Konağı Oıır. 

İlgaz Hükümet Konağı 

E Tipi Cezaevi Onr. 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1991-2003 

1996-2004 

1999-200* 

2003-2003 

2004-2004 

2005-2007 

2005*2005 

PROJE 
BEDELİ 

3.900 

1.600 

3.200 

40 

207 

1.900 

100 

2003 YILI 

ÖDEN. 

300 

10 

10 

40 

. 

. 

HARÇ. 

10 

10 

15 

. 

. 

Fiziki 

(%) 

90 

30 

21 

100 

. 

Nakdi 

100 

100 

100 

. 

2004 YILI 

ÖDEN. 

2 

2 

297 

. 

HARÇ. 

. 

. 

Fiziki 

30 

21 

. 

. 

Nakdi 

„ 

100 

. 

. 

20O5 YILI 

ÖDEN. 

1 

10 

482 

100 

HARÇ. 

7 

. 

. 

Fiz 

<% 



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
BİNGÖL İLİNDE YAPILAN YA. .MI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Göğüs Hastalıkları Has.(100 Yatak) 

Solhan Arıkonak Sağlık Ocağı 

Merkez Haziran Sağlık Evi 

Karlıova Sudurağı Sağlık Ocağı 

Karlıova Dörtyol Sağlık Ocağı 

Solhan Yenidal Sağlık Ocağı 

Yukan Çavuşlar 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

Cezaevi Genel Onr. 

Merkez Hükümet Konağı 

Saray Mah. Maliye Loj.(20 Daire) 

Bartçelievler Memur Kon.Onr. 

Adaklı Hükümet Konağı Onr. 

Merkez Hükümet Konağı Onr. 

Genç Hükümet Konağı 

Bay.lsk.Md.Onr. 

Tapu Sicil Md.Onr. 

Bay.lsk.Md.Onr. 

Cezaevi Genel Onr. 

Bay.lsk.Md.Onr. 

M Tipi Kapalı Cezaevi Onr. 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1995-2004 

1992-2004 

1995-2004 

1995-2004 

1995-2004 

1995-2004 

1995-2004 

2003-2003 

2002-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2004-2004 

2004-2004 

2005-2005 

PROJE 
BEDELİ 

16.300 

220 

60 

256 

256 

256 

256 

40 

166 

40 

36 

34 

230 

23 

146 

100 

130 

63 

30 

36 

2003 YIU 

ÖDEN. 

2.500 

40 

92 

40 

36 

34 

230 

23 

146 

70 

130 

. 

. 

HARÇ. 

2.500 

36 

59 

33 

19 

34 

116 

23 

146 

70 

130 

. 

. 

. 

Fiziki 

40 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

. 

. 

Nakdi 
(%) 

100 

95 

78 

100 

100 

100 

63 

100 

100 

70 

100 

. 
-

2004 YIU 

ÖDEN. 

3.131 

63 

30 

HARÇ. 

3.131 

28 

30 

Fiziki 

60 

100 

100 

-

Nakdi 
(%) 

100 

75 

100 

-

2005 YIL 

ÖDEN. 

2.409 

. 

. 
36 

HARÇ. 

2.409 

(î 

Fiz 
f » 

2. 

' • ' 



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
BİNGÖL İLİNDE YAPILAN YAF.MI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

Bay.lsk.Md.Onr. 

SOSYAL ÇEVRE SEKTÖRÜ 

Jevre Orman İl MdOnr. 

ŞOVENLİK HİZM. SEKTÖRÜ 

Solhan Hazerşah Jand.Krk Bina ve Tes. 

MİT 2.Hiz.Bin.inş. 

TARIM SEKTÖRÜ 

UETEO.IsLMd.BIna ve Onr. 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

2005-2005 

2003-2003 

2004-2005 

2005-2005 

2005-2005 

PROJE 
BEDELİ 

305 

20 

600 

580 

20 

2003 YILI 

ÖDEN. 

. 

. 

. 

. 

HARÇ. 

20 

. 

. 

. 

Fiziki 

100 

. 

Nakdi 

(%> 

100 

. 

. 

. 

2004 YILI 

ÖDEN. 

1 

. 

HARÇ. 

. 

Fiziki 

(%) 
Nakdi 

. 

. 

2005 YIL 

ÖDEN. 

305 

289 

580 

20 

HARÇ. 

. 

. 

. 

. 

Fiz 



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

TARIM SEKTÖRÜ 

Tarım İl Müdürlüğü Hiz.Bin 

KONUT SEKTÖRÜ 

Habur Gümrük Müd. (15 Dai Loj.Onr.) 

Silopi Habur Gümrük Müd. (5 Dai.Loj.Onr.) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Mnrkp* Ann Çocuk Sağ. Aile Plnn.Mrk. 

Merkez Verem Savaş Oisp.lnş. 

Cizre Verem Savaş Oisp.lnş. 

Beytüşşebap Uzungeçit Sağlık Ocağı 

Beytüşşebap Başaran Sağlık Evi 

İdil Yavşan Sağlık Evi 

Bettüşşebap Mutluca Sağlık Evi 

Uludere GOndoğdu Sağlık Evi 

Merkez Halk Sağ.Lab. 

3 Ndu Sağlık Ocağı 

Merkez Balveren Sağlık Ocağı 

Merkez Kumçatı Sağlık Ocağı 

Merkez Kasrık Sağlık Ocağı 

Cizre Düzova Sağlık Ocağı 

İdil Karalar Sağlık Ocağı 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

2000-2006 

2000-2004 

2004-2004 

1991-2004 

1991-2004 

1991-2003 

1992-2004 

1992-2004 

1992-2004 

1991-2004 

1991-2004 

1991-2004 

1996-2006 

1998-2004 

1996-2005 

1996-2004 

1996-2004 

| 1996-2004 

PROJE 
BEDELİ 

778 

30 

14 

431 

484 

495 

280 

90 

90 

129 

130 

670 

500 

350 

280 

280 

350 

350 

ÖOEN. 

1 

30 

. 

1 

1 

95 

50 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

130 

176 

60 

. 
125 

2003 YILI 

HARÇ. 

. 

30 

15 

. 

176 

60 

. 
-

Fiziki 

. 

100 

100 

. 
400 

96 

75 

100 

Nakdi 

. 

100 

. 

100 

. 

100 

100 

-

2004YHJ 

ÖDEN. 

1 

14 

119 

52 

128 

-

HARÇ. 

14 

. 

40 

128 

. 
-

Fiziki 

. 

100 

. 

100 

100 

. 
-

Nakdi 

(%) 

. 

100 

. 

77 

100 

-

200 

ÖDEN. 

1 

. 

289 

. 

. 

. 
-

HARÇ 



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKL 

PROJENİN ADI 

SHopi Verimli Sağlık Ocağı 

Uludere Uzungeçit Sağlık Ocağı 

Beytüşşebap Mezra Sağlık Ocağı 

İdil Pınarbaşı Sağlık Ocağı 

Sibpi Çalışkan Sağlık Ocağı 

Uludere Ortabağ Sağlık Ocağı 

Uludere Şenoba Sağlık Ocağı 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

Merkez Hükümet Konağı ikm.lnş. 

Ali Rıza Efendi Gümrük Tes.lkm. 

Cizre Hükümet Konağı Onr. 

Silopi Ki Tipi Cezaevi Onr. 

Cizre MİT Böl.Md. Tahliye Sulan Deşarjı 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1996-2005 

1996-2004 

1998-2004 

1998-2004 

1998-2004 

1998-2004 

1998-2004 

1991-2004 

2002-2006 

2003-2003 

2005-2005 

2001-2006 

PROJE 
BEDELİ 

280 

280 

274 

274 

274 

274 

274 

7.594 

4.300 

118 

59 

17 

2003 YILI 

ÖDEN. 

111 

139 

137 

103 

33 

33 

35 

1.135 

1 

118 

. 

. 

HARÇ. 

111 

138 

104 

93 

25 

33 

32 

1.135 

. 

. 

. 

Fiziki 

80 

85 

98 

78 

50 

53 

63 

95 

. 

. 

. 

Nakdi 

100 

99 

75 

90 

75 

100 

91 

100 

. 

. 

. 

2004 YIU 

ÖDEN. 

72 

72 

87 

71 

185 

236 

228 

1.364 

1 

. 
17 

HARÇ. 

72 

72 

87 

55 

185 

236 

228 

1.364 

. 

„ 

17 

Fiziki 
(%) 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

. 

. 
100 

Nakdi 
<%) 
100 

100 

100 

77 

100 

100 

100 

100 

. 

. 
100 

200 

ÖDEN. 

. 

. 

. 

.. 

. 

. 
1 

59 

_ 

HARÇ 



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

AMASYA İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Gümüşhacıköy Dev.Hast. (50 Yatak) 

Taşova Dev.Hast. (50 Yat +10 Dai.Loj.) 

Merkez Sağlık Müd.Hiz.Bin. 

Merkez Halk Sağ.lab.+Sağlık Ocağı Ikm. 

Merkez Hasabdal Sağlık Evi 

Merkez Yeşil-Yenice Sağlık Ocağı 

Merkez Kayabaşı Sağlık Ocağı 

Merzifon KayadûzO Sağlık Ocağı 

Taşova Çaydibl Sağlık Ocağı 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

Cezaevi Genel Onr. 

Adalet Bina Onr. 

Cezaevi Genel Onr. 

E Tipi Cezaevi Onr. 

GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 

Merzifon Alıcık Jand.Krk.Bin. ve Tes. 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1991-2004 

1991-2003 

1991-2004 

1991-2005 

1994-2004 

1995-2003 

1995-2003 

1995-2003 

1995-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2004-2004 

2005-2005 

2005-2006 

PROJE 
BEDELİ 

6.750 

5.550 

1.300 

2.181 

370 

337 

337 

338 

338 

40 

21 

132 

9 

650 

2003 YILI 

ÖDEN. 

700 

750 

1 

150 

1 

50 

90 

100 

91 

40 

21 

. 

. 

. 

HARÇ. 

100 

677 

. 

16 

74 

57 

51 

25 

18 

. 

. 

. 

Fiziki 

42 

100 

5 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

. 

. 

. 

Nakdi 

16 

90 

. 

32 

82 

57 

56 

62 

85 

. 

. 

. 

2004 YILI 

ÖDEN. 

1.339 

9 

132 

. 

. 

HARÇ. 

128 

. 

127 

. 

. 

Fiziki 

100 

10 

100 

. 

. 

Nakdi 

20 

. 

97 

. 

. 

2005 

ÖDEN. 

. 

1 

. 
9 

289 

HARÇ. 

. 

. 

. 

. 



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

RİZE İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

TURİZM SEKTÖRÜ 

Patar Hiz.Bin.Onr. 

Meteo.Hiz.Bin.Onr. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

Merkez Sağlık Meslek Lisesi (200 Öğren») 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Fındıklı Guatr Hast.(50 Yat.+E.P.+lnş.) 

Merkez Devlet Hastanesi (100 Yatak) 

Pazar Merkez Sağlık Ocağı (İl Tipi) 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 

Adalet Binası 

Ardeşen Hükümet Konağı 

Bayındırlık ve İskan Müd.Onr 

GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ 

Ikizdere İlçe Jand.Komt.Bin. ve les. 

MİT Böl.Md. 1. ve 2. Hiz.Bin. Çatı ve Muht.Onr. 

BAŞLAMA 

VE 
BİTİŞ 
TARİHİ 

1999-2004 

1999-2004 

1991-2004 

1993-2005 

1998-2005 

1994-2004 

1998-2004 

1995-2004 

2004-2004 

1999-2003 

2001-2006 

PROJE 
BEDELİ 

616 

11 

1.840 

6.500 

53.000 

273 

9.580 

1.437 

10 

818 

19 

2003 YILI 

ÖDEN. 

8 

11 

225 

888 

9.500 

300 

1.000 

100 

. 

20 

HARÇ. 

8 

11 

70 

9.500 

72 

1.000 

100 

Fiziki 

(%) 

100 

100 

100 

60 

35 

80 

35 

90 

Nakdi 

(%) 

100 

100 

31 

. 

100 

32 

100 

100 

2004 YILI 

ÖDEN. 

1.535 

16.087 

171 

3.411 

341 

10 

19 

HARÇ. 

16.087 

171 

3.411 

341 

10 

19 

Fiziki 

(%) 

90 

75 

100 

100 

100 

100 

100 

Nakdi 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

200 

ÖDEN. 

963 

14.452 

HARÇ 

404 

14.452 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
BİTLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI P U N U N A N YATIRIMURIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJENİN A H 

4 Belediye için 

12 Belediye İçin 

13 Belediye itin 

GENELTOPLAM 

BAŞUMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ PROJE BEDELİ 

20OÎY1U 

ÖDENEĞİ 

23.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamam 

flıüd 
% 

Nakdi 
% 

2004 Y l l 

ÖDENEĞİ 

6800O0YTL 

HARCAMASI 

Tamam 

fttlkl 
% 

Nakdi 
% ÖDENEĞ 

415000YT 

' Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "UahaDi İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekteştiriimiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PUNLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

— 

PROJENİN ADI 

2 Belediya için 

i Belediye için 

8 Belediye için 

GENELTOPLAM 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ PROJE BEDELİ 

2O03YIU 

ÖDENEĞİ 

8.000 YTl 

HARCAMASI 

Tamamı 

teki 
% 

Nıkdl 
S 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

100.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fluki 
% 

Nakdi ÖDENEĞİ 

180.000 YT 

' Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KİLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI P U N U N A N YATİRİMLARİN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

2BetecSyeiçin 

2 Belediye İçin 

2 M a f y a tin 

GENEL TOPLAM 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ PROJE BEDELİ 

MOJYHJ 

ÖDENEĞİ 

8.000 m 

HARCAMASI 

Tamamı 

ftzH 

% 
Nakdi 
% 

2004 YİLİ 

ÖDENEĞİ 

84.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fiziki 
% 

Nakdi 
% ÖDENEĞ 

115.000 YT 

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
SİİRT İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMURİN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

2 Belediye için 

5 Belediye içil 

9 Belediye için 

GENEL TOPUM 

BAŞUMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ PROJE BEDELİ 

2003YtU 

ÖDENEĞİ 

30.000 m 

HARCAMASI 

Tamamı 

flzlcl 

' 

Nakd 
% 

2004 YIU 

ÖDENEĞİ 

208.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fizki Nakd 
% 

.. 

ÖDENEĞ 

226.000 YT 

' Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılarak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ÇANKIRI İLİNDE YAPIUN VE YAPIMI PUNUNAN YATIRİMURIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJENİN A » 

3 Belediye için 

20 Belediye İçin 

16 Belediye için 

GENEL TOPLAM 

BAŞUMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ PROJE BEDELİ 

20HYIU 

ÖDENEĞİ 

12.000 m 

HARCAMASI 

Tamamı 

fiziki 
S 

Nakdi 
* 

2004 Y U 

ÖDENEĞİ 

617.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

flzM Nakdi 
ÖDENEĞİ 

450.000 YTL 

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar' kapsamında gerçekleştirilmiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGUUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI P U N U N A N YATIRİMURIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞM 

PROJENİN ADI 

Yok 

Itetâyeipn 

2 Belediye için 

GENEL TOPLAM 

BAŞUMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ PROJE BEDELİ 

2003 YIU 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 
fizM 
% 

Nakdi 
% 

2004 YİLİ 

ÖDENEĞİ 

15.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fiziki 
% 

Nakdi 
% ÖDENEĞİ 

30.000 YTL 

' Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

1 Belediye için 

6 Belediye için 

5 Belediye İçin 

GENELTOPLAM 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ PROJE BEDELİ 

20MYILI 

ÖDENEĞİ 

20.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fefci Nakdi 
% 

2004YIU 

ÖDENEĞİ 

115.000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fiıkl 

% 
Nakdi 

ÖDENEĞİ 

75.000 YTL 

' Göndenlen Ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGUUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
AMASYA İLİNDE YAPIUN VE YAPIMI PUNUNAN YATIRIMURİN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

2 Belediye İçin 

1 Belediye için 

3 Belediye İçin 

GENELTOPLAM 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİKİ PROJE BEDELİ 

2003 YILI 

ÖOENEĞİ 

8O0OYTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fiziki 
% 

Nakdi 
% 

2004 YIU 

ÖOENEĞİ 

15000 YTL 

HARCAMASI 

Tamamı 

fiziki 

% 
Nıkdl 
% ÖOENEĞİ 

45000 YTL 

HA 

Tam 

(x) Bakanlığımız bütçesinde yeralan mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinden tahsis edilerek gönderilmiştir. 



TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGUUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
RİZE İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PUNUNAN YATIRIMURIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ACM 

5 Belediye İçin 

17 Belediye için 

19 Belediye için 

GENEL TOPLAM 

VE 
BİTİŞ 

TARİHİ PROJE BEDELİ 

2003YIU 

ÖDENEĞİ 

105000YTL. 

HARCAMASI 

Tamamı 

fiziki 
% 

Nakdi 
% 

2004 YIU 

ÖDENEĞİ 

1010000 YTL 

HARCAMASI 

Tamam 

fiziki 
% 

Nakdi 
% ÖDENEĞİ 

515000 YTL 

HA 

Ta 

(x) B a M â ı m ı z bütçesinde yeralan mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinden tahsis edierek gönderilmiştir. 



AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
BİTLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMURIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKL 

PROJENİN 
ADI 

İHALE 

E.YY 

İHALE 

E.YY 

İHALE 

E YY 

BAŞLAMA 
VE BİTİŞ 

97-01-04 

97-0102-03 
04 

97-01-04-05 

97-01-02-03-
04-05 

97-01-02-03-
04-05-06 

97-01-03-04-
05-06 

2003 YILI 
KONUT 
SAYISI 

538 

710 

PROJE 
BEDELİ 

22445000 

10445000 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

4 555000 

4.117053 

4.555000 

3710.375 

2004 YIU 
KONUT 
SAYISI 

625 

699 

PROJE 
BEDELİ 

20.940000 

12.570.100 

ÖDENEĞİ 

7797000 

3.570,858 

HARCAMASI 

7.362.000 

3.041.475 

2005 YIU 
KONUT 
SAYISI 

685 

1594 

PROJE 
BEDELİ 

22.944279 

32.707000 

ÖDEN 

1148 

3.8 

Topla 



PROJENİN ADI 

EYT Ü (86 İŞ) 

EYY186 İŞ) 

EYY (89 İŞ) 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

97.01.02.03.04 

97,01.02.03,04 

i 

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ELAZIĞ İLİNDE YAPİLAN VE YAP MI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLE 

200İ YILI 

KONUT 
SAYİSİ 

496 

PROJE 
BEDELİ 

8281450 

ÖDENEĞİ 

1678750 

HARCAMASI 

895.750 

2004 YILI 

SAYISI 

546 

PROJE 
BEDELİ 

10.429660 

ÖDENEĞİ 

7015200 

HARCAMASI 

3.900.000 

200 

KONUT 
SAYISI 

637 

PROJE 
BEDELİ 

14.432.990 

ÖD 



AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KİLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMURIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEK 

PROJENİN 
AOİ 

BAŞLAMA 
VE BİTİŞ 
TARİHİ 

2003 YILI 

KONUT 
SAYISI 

PROJE 
BEDELİ 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2004 YILI 

KONUT 
SAYİSİ 

PROJE 
BEDELİ 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2005 YI 

KONUT 
SAYISI 

PROJE 
BEDELİ 

ÖDEN 



AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

SİİRT İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJEMİN ADI 

EYY (4 İŞ) 

İMALE < 3 İŞ ) 

e Y.Y< siş) 

E.Y.Y< 18 İŞ| 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

97-2004 

04-05 

97 U4 U'J 

97-04-05-06 

2003 YILI 

KONUT 
SAYISI 

73 

PROJE 
BEDELİ 
1241 000 

ÖDENEĞİ 
667 250 

HARCAMASI 
667.250 

2004 YILI 

KONUT 
SAYISI 

159 

101 

PROJE 
BEOELİ 

7960.000 

ı.auiboo 

ÖDENEĞİ 

795 000 

"444İ60S 

HARCAMASI 

200 000 

200 

KONUT 
SAYISI 

531 

PROJE 
BEDELİ 

10.571700 

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKL 

PROJENİN ADI 

EYY (49 İŞ) 

EYY ( 36 İŞ ) 

EYY ( 29 İŞ ) 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

9/.ÛI İOUJ20U4 

97.01.04-2004-
2005 

97,01.04.05 2005-
2006 

2003 YILI 

KONUT 
SAYISI 

255 

PROJE 
BEDELİ 

9601403 

ÖDENEĞİ 

2.749 322 

HARCAMASI 

2 249 322 

2004 YILI 

KONUT 
SAYISI 

112 

PROJE 
BEDELİ 

S 675 429 

ÖDENEĞİ 

1229 472 

HARCAMASI 

400000 

200 

KONUT 
SAYISI 

163 

PROJE 
BEDELİ 

9.425 343 

Ö 



AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE * 

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKL 

»O 
00 

PROJENİN ADI 

İHALELİ (20 İŞ) 

E YY 

İHALELİ (4 İŞ) 

E YY 

İHALE( 4 İŞ) 

E YY 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

9/-03-04 

97-98-01-02-03 

97-05 

97-01-02-03 

97-05 

2001 YILI 

KONUT 
SAYISI 

1634 

3473 

PROJE 
BEDELİ 

70713000 

52.367 OBS 

ÖDENEĞİ 

57 129 000 

38 699 000 

HARCAMASI 

55 609 000 

33.414.500 

2004 YILI 

KONUT 
SAYISI 

260 

2.830 

PROJE 
BEDELİ 

e.900.000 

58.099.054 

ÖDENEĞİ 

8.7S5.000 

28.013.150 

HARCAMASI 

B.825.000 

21400000 

200 

KONUT 
SAYISI 

320 

2.196 

PROJE 
BEDELİ 

9 211.856 

59.281.150 

Ö 

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKL 

PROJENİN ADI 

İHALE I 2 İŞ ) 

EYY ( 5 İŞ ) 

İHALE ( 2 İŞ ) 

EYY 

İHALE ( 2 İŞ ) 

E Y Y ( S İŞ ) 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

94.98-2004 

97.98- 2003.2004 

94.98-2005 

1998-2004 

94-98-2005 

9B.05-2O05-20O6 

2003 YILI 

KONUT 
SAYISI 

199 

250 

PROJE 
BEDELİ 

11675.000 

3 148 710 

ÖDENEĞİ 

1 

277 611 

HARCAMASI 

_ 
KONUT 
SAYISI 

_ 

199 

169 

2004 YILI 

PROJE 
BEDELİ 

_ 

9.950.000 

2555800 

ÖDENEĞİ 

_ 

1 

461 900 

HARCAMASI 

_ 

461 900 

2 

KONUT 
SAYISI 

_ 

_ 

199 

227 

PROJE 
BEDELİ 

_ 

_ 
_ 

9 154 000 

3 714 300 



AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

AMASYA İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKL 

PROJENİN ADI 

İHALE 

EYY 

EYY 

EYY 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

96.9796-02 03-04 
05 

96-97-9802 03 04 

2003 YILI 

KONUT 
SAYISI 

27 

424 

PROJE 
BEDELİ 

345 730 

7 559 010 

ÖDENEĞİ 

160 000 

3 096 554 

HARCAMASI 

160 000 

2681 121 

2004 YILI 

KONUT 
SAYISI 

-

201 

PROJE 
BEDELİ 

-

5 909 230 

ÖDENEĞİ 

-

1.314 804 

HARCAMASI 

-

2 583 380 

20 

KONUT 
SAYISI 

-

105 

PROJE 
BEDELİ 

-

... 

4 445.380 

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

RİZE İLİNDE YAPİLAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

İHALE 

EYY 

İHALE 

E Y Y 

İHALE 

E Y Y 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

97-03-04 

97-03-0405 

97-0304 

97-03-0405 

97-03-04 

97-03-0-4-05 

2003 YILI 

KONUT 
SAYISI 

372 

25 

-

-

PROJE 
BEDELİ 

21 617000 

265 299 

-

-
-
-

ÖDENEĞİ 

21.617000 

142.800 

-

-
-
-

HARCAMASI 

21.617 000 

89.370 

-

-
-
-

KONUT 
SAYISI 

-

-

9 9 3 

16 

-
-

2004 YIU 

PROJE 
BEOELİ 

-

-

-

226.870 

-
- . 

ÖDENEĞİ 

-

-

-

120.500 

-
-

HARCAMASI 

-

-

-

25.500 

-
-

KONUT 
SAYISI 

-

-

-

-
639 

1 

20 

PROJE 
BEDELİ 

-

-

-

-
-

18 350 



KARAYOLLAR111. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
BİTLİS İLİ YATIRIMLARI 

O PROJENİN 
5 ADI VE YERİ 

OT 

YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 
DEVLET YOLLARI 

1 Ayr.BiHis 9 Bt Hd Devlet Yolu 
(Bitlis Geçişi Dahil) (OAP) (BSlünma» Yol) 

2 (8ifl«-Tatvan)Ayr -Mu» Devlet Yolu (DAP) 

(Bitlis ve Mus illeri dahilinde) (Bolûrımüs Yol) 

(Tatvan-eitli»)Ayr.-Ahlat Devlet Yolu 

4 Kuzgunkran Tüneli (BdlunmüaYofl 

5 Ayr.BtrJ» 9 Bl. Hd. 

6 Ahlat- Adilcevaz 

İL YOLLARI 

7 Kuçüksu-Pervari 

8 Ahlat-Ovakıjla-Bulanık 

9 Ahlal-Karahasan-Malazgirt 

PROGRAM DIŞI CAUSMALAR 

10 Küçüksu-Hizan Yolu Top Tes.SarvYap. 

11 Hizan Şehir Geçişi Pref.Parke Yap. 

12 Meydan-Ayr kavakbaşı Yolu 

PROJENİN 
BAŞL 

TARİHİ 

1993 

1997 

2003 

2004 

2004 

2005 

1974 

2001 

2001 

2004 

2004 

2004 

BİTİŞ 

TARİH 

2009 

2009 

2006 

2006 

2005 

2007 

2006 

2006 

2006 

2004 

2004 

PROJE 
BEDELİ 

100.000.000 

54.000.000 

8.000.000 

38000000 

5.825.000 

22.000.000 

40.000.000 

23.387.000 

16.540.000 

846.000 

1.045.000 

2004| 95.000 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

4.000.000 

3.500.000 

600.000 

0 

0 

0 

100.000 

800.000 

700.000 

0 

0 

0 

11.013.236 

5.305.035 

2.670.344 

0 

0 

0 

99.884 

239.548 

817.067 

0 

0 

0 

ÖDENEĞİ 

4.263.000 

2.558.000 

2.898.000 

2.984.000 

Program Dışı 

Program Dışı 

870.000 

800.000 

780.000 

Program Oısı 

Program Dış 

Program Dıs 

HARCAMASI 

6.975.000 

4.557.000 

6.990.000 

896.000 

5.825.000 

2.108.000 

3.880.000 

818.650 

1.945.000 

846.000 

1.045.000 

95.000 

ÖDENEĞİ 

8.672.000 

4.818.000 

289.000 

13.489.000 

3.000.000 

241.000 

700.000 

700.000 

600.000 

0 

0 

0 

•İARCAMAS 

4.551.043 

755.305 

270.361 

2.664.92 

3.148.63 

598.437 

699.995 

0 

381.199 

0 

0 

0 



KARAYOLLAR111. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
BİTLİS İLİ YATIRIMLARI 

0 PROJENİN 

\ ADI VE YERİ 
S 
55 

PROJENİN 

SASL 

TARİHİ 

A S F A L T Y A P I M V E O N A R I M Ç A L I Ş M A L A R I 

13 ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPMI 

14 ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARM 

15 ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARM 

16 BSK YAPIMI 

K Ö P R Ü Y A P I M V E O N A R I M C A U S M A L A R 

BingOl-Muş-Van yolundı 
(Karşıyaka DDY.Tatvan DDY 0 « Gacıt Grubu Köprüleri 

17 ) 

Bitlls-Olyarbakır Yokı .Naradan Koyanda KASFdK 
18 (NARLIDERE)KOPR0S0 

19 Küçûksu.Sa>nlı * yokındı NAZAR (BEYAZ)KOf>rOsa 

AMat-Adaksu 1 yolu Kızbojan Köprüsü ve Sanal 
20 Yapılan 

Bitli» ili Tatvan t o M Şah* Geçişinde 3 Aü. Betonarme 
21 Basit Kiriş DDY Cbt Ger# Köprüsü yapılması 

BltSs-Bayken Yakında 
22 BİTLİS ÇAYI GRUBU KÖPRÜLERİ 

ENGtL GRUBU KÖPRÜLERİ 
23 (Karmuç v« Tatvan Köprüleri) 

Baahan-Muf DavM YeKmda 
24 AŞA6lKOLBASIK6pr(M Yapanı 

BrrJta-MurJd-Meydan Yolunda 
25 Haydan KOprusu Yapan 

TARİHİ KÖPRÜLERİN ONAMHI 
BMı-eaHUcyaıı Yakında PJCAK Koprfleu «e BHUı 

26 taKaııanÇayıOzariiHlaZIRKUvaHERSANKöpraal 

Muhtelif Köprü KdrkuMtumın Onanım n Boyanman 
27 İsi 

28 T R A F İ K H İ Z M E T L E R İ 

2 0 0 1 

2 0 0 3 

2 0 0 3 

2 0 0 2 

2 0 0 3 

2 0 0 4 

1 9 9 7 

2 0 0 5 

2005 

i 200£ 

3trlş 
TARİH 

2007 

2004 

2004 

2003 

2004 

2008 

2005 

2007 

2007 

2007 

PROJE 
BEDELİ 

1.900.000 

1.350.000 

3.650.000 

400.000 

959.316 

8.000.000 

4.800.000 

250.000 

1.240.000 

300.000 

ÖDENEĞİ 

202.396 

692.661 

177.573 

0 

207.000 

75.000 

50.000 

400.000 

200.000 

0 

1.000.000 

0 

Program Dışı 

0 

9.000 

140.320 

HARCAMASI 

• 1.727.556 

0 

650.000 

246204 

484.533 

348.079 

105.382 

0 

1.112.000 

0 

1.047.000 

0 

9.000 

140.320 

ÖDENEĞİ 

445.000 

1.953.000 

214.000 

1.817.000 

479.000 

0 

0 

0 

0 

435.000 

383.000 

0 

0 

0 

210.000 

833.00C 

HARCAMA» 

599.000 

1.953.000 

214.000 

1.817.000 

67.000 

0 

0 

0 

0 

1.800.000 

341.000 

0 

0 

0 

210.000 

633.00C 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

531.346 

661.159 

49.065 

4.372.029 

560.000 

0 

0 

0 

0 

3.000.000 

0 

20.000 

200.000 

30.000 

0 

180.00C 

459.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 0 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN ÖDENEK VE FlZlKl GERÇEKLEŞME DUR 

-
ELAZIĞ-B İNGÖL 

(KM.9*«42-19-»O00 ) 

ELAZIĞ - B İ N G Ö L 
(KM:19+000-28+000 ) 

ELAZIĞ - BİNGÖL 
(KM:28+000-37*OSO > 

ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU 
(KM:37*0S0-45-H43) 

ELAZİĞ - BİNGÖL D YOLU 
(KM:77-.-900-82*569) 

ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU 
( KM :90+000-94*66 7) 

ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU 
(KM:94 »BS7-1OO+OOO) 

ELAZIĞ - BİNGÖL 
GAZİK VARYANTI 

(KM:100-»O00-123+O00 ) 

BAŞLAMA VE BİTİŞ 
TARİHİ 

2003-2005 

2OO3-2O05 

2O03-20OS 

2004-2005 

2004-200S 

2004-2005 

20O4-2O0S 

2 0 0 0 - 2 0 0 4 

PROJE BEDELİ 

2.966 

3.38S 

3.725 

2.949 

990 

997 

1002 

11000 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

1000 

8000 

HARCAMASI 

7.703 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

3000 

1000 

7S0 

2000 

HARCAMASI 

1 170 

892 

916 

578 

26 

45 

15 

1.819 

2005 YILI 

ÖDENEĞİ 

3300 

1250 

1500 

H 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞ 

PROJENİN ADI 

AĞIN KÖPRÜSÜ 

DDY ÜST GEÇlTLER 

TEKEDERESİ KÖP. (Palu 
Beyhan il Yolunda 

KUŞÇU DERESİ 

KORİKHAN 

GÜLÜŞKÜR-DDY 
ÜSTGEÇİT 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

2002-22007 

2001-2004 

2003-2004 

-

2004-2007 

2005-2007 

PROJE 
BEDELİ 

15000 

4200 

600 

900 

300 

200 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

2000 

900 

150 

-

-

-

HARCAMASI 

1882 

862 

175 

-

-

-

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

2000 

1000 

400 

60 

30 

HARCAMASI 

1022 

1119 

738 

" 

" 

-

2005 YILI 

ÖDENEĞİ 

1445 

0 

0 

150 

200 

100 

HARCAMASI 

630 

0 

0 

0 

0 

0 

H 



KARAYOLLARI 8 . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNCE ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE. 2003 YIL 

PROJENİN ADI 

(ELAZlG-KEBAN) .|ELAZIG - KEBAN| AYR.-
ÇEMİŞGEZEK. ELAZIĞ - MALATYA. ELAZlG - BİNGÖL 
ELAZIĞ - DİYARBAKIR . YOLLARI İLE 82. ŞUBE 
PLENTİ İÇİN KAZI TACI İLE TEMEL VE ASFALT 
MICIRI TEMİNİ VE NAICLİ 
(ELAZIĞ - DIYARBAKIR),|ELAZlG - DİYARBAKIR) AYR. 
SİVRİCE VE SİVRİCE - GÖZELİ YOLLARI İÇİN 
TEMEL MALZEMESİ. ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ 

ELAZlG - MALATYA YOLU İÇİN TEMEL MALZEMESİ 
ASFALT MICIRI TEMİNİ VE YOLA NAKLİ 

(ELAZlG - KEBAN),( ELAZlG - MALATYA) .(ELAZIĞ -
8 İ N G 0 U .(ELAZIĞ- DİYARBAKIR) YOLLARİ İLE 
82. SU6E PLENTİ İÇİN TEMEL MALZEMESİ ASFALT 
MICIRI VE NAKLİ 

ELAZlG - MALATYA DEVLET YOLU TEMEL MALZ. 
ASFALT MICIRI TEMİNİ VE DEPOYA NAKLİ 

ELAZlG - BİNGÖL DEVLET YOLU TEMEL MALZ. 
ASFALT MICIRI TEMİNİ DEPO VE YOLBOYUNA 
NAKLİ 

ELAZlG - MALATYA DEVLET YOLU T E M a MALZ. 
MAL ALIMI İŞİ 

ELAZlG - MALATYA .{ELAZlG - BİNGÖL) YL. VE 82. 
ŞUBE PLENTİ İÇİN TEMEL MALZ. MAL ALIMI İŞİ 

ELAZlG - MALATYA . ELAZlG - BİNGÖL ELAZIĞ -
DİYARBAKIR . VE ELAZIĞ - PERTEK YOLLARI İÇİN 
ASFALT MICIRI MAL AUMI İŞİ 

PROJENİN 
YAPILDIĞI İL 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

SIRA N O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

BAŞLAMA 
VE BİTİŞ TARİHİ 

24.12.2002 

30.10.2003 

24.12.2002 
30.10.2003 

24.12.2002 
30.11.2003 

24.12.2002 

30.11.2003 

31.07.2003 
01.12.2003 

11.08.2003 
30.10.2004 

24.12.2003 
26.12.2003 

22.12.2003 
26.12.2003 

25.12.2003 
29.12.2003 

PROJE BEDELİ 

153.465 

2I5J373 

290.7*6 

249.122 

491.518 

1.126.556 

126.744 

126.273 

102.040 

2003 YILI 

ODENEGl HARCAMASI 

101.678 

238.192 

248.180 

130.484 

196.438 

200.763 

74.732 

74.290 

74.142 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ HAR 

1 

2003 YILINDA ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : 1 .443 .780 Y.T.L. 

2003 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPIMI: 0 KM. 
2003 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 28 KM. 
2003 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 94 KM. 

TOPLAM: 122 KM. 



KARAYOLLARI 8 . 

PROJENİN ADI 

ELAZIĞ - BİNGÖL . KOVANCILAR. AYR.- PALU 

YOLLARINA TEMEL MALZEMESİ. ASFALT MICIRI 

TEMİNİ VE NAKLİ 

(ELAZIĞ -DİYARBAKIR) AYR.-SİVRİCE VE AYR.-

GÖ2ELİ YOLLARINA TEMEL MALÎ, VE ASFALT 

MICIRI NAKLİ 

ELAZIĞ - DİYARBAKIR YOLU GE2İN GEÇİŞİ TEMEL 
MALZEMESİ İLE ASFALT MICIRI NAKLİ 

ELAZIĞ - MALATYA YOLU VE 82. ŞUBE PLENTİ 
İÇİN TEMEL MALZEMESİ VE ASFALT MICIRI TEMİNİ 
VE NAKLİ 

ARICAK - PALU II YOLUNA TÜVENAN MALZEME 
İLE ALTTEMEL VE TEMEL YAPILMASI 

(ELA2IĞ - MALATYA) .|ELAZIC - BİNGÖL). (ELAZIĞ 
DİYARBAKIRI AYR.- KEBAN YOLLARINA ASFALT 

MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ 

(ELAZIĞ - BİNGÖL) (ELAZIĞ - BİNGÖL) AYR.- PALU 
ALACAKAYA YOLU TEMEL MALZEMESİ ASFALT 
MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ 

(ELAZIĞ - BİNGÖL) YOLU TEMEL MALZEMESİ 
ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFA'T BAŞMÛHENDİSÜĞİNCE 

PROJENİN 

YAPILDIĞI İL 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZİĞ 

SIRA N O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ TARİHİ 

01.06.2004 

28.09.2004 

01.06.2004 

08.09.2004 

26.05.2004 

27.08.2004 

01.07.2004 

01.10.2004 

06.09.2004 

04.11.2004 

26.11.2004 

20.12.2004 

26.11.5004 

2512.2004 

02.11.2004 

30.09.2005 

PROJE BEDEÜ 

498.609 

120.176 

120.176 

395.417 

210.343 

357.568 

330.430 

486.051 

ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE . 2TM 

2003 Y l l 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ HARC 

402 

64 

65 

10 

86 

85 

31 

2004 YILINDA ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : 

2004 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPIMI: 21 KM. 
2004 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 92 KM. 
2004 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 170 KM. 

TOPLAM: 283 KM. 

1.197.591 Y.T.L. 



KARAYOLLARI 8 . 

PROJENİN ADI 

IELAZIG - BINGÖL)AYR.- TUNCELİ YOLU KM: 
0+000 - 10+000 ARASI TEMEL YAPİLMASİ 

IELAZIG - DİYARBAKIR] AYR.- BİNGÖL rOLU 
KM: 71+000- 81*000 ARASINA TEMEL YAPILMASI 

ELAZIĞ - BİNGÖL YOLU KM: 81+000 - 91+000 
ARASI TEMEL YAPILMASI İLE SATHİ KAPLAMA 
YAPILMASI 

ELAZIĞ - BINGOtl GÜlUŞKUR KOPR.-ÇAYBAGI 
AYR. ARASI) İLE (ELAZIĞ - BİNGÖL) AYR.- PALU 
YOLLARINA TEMEL MALZEMESİ ASFALT MICIRI 
TEMİNİ VE NAKLİ 

(ELAZIĞ - MALATYA) .[ELAZIĞ- DİYARBAKIR!. 
IELAZIG - BİNGÖL). (ELAZIĞ - KEBAN) YOLLARINA 
KARAYAZI BAZALT OCAĞINDAN ASFALT MICIRI 
TEMİNİ VE NAKLİ 

(ELAZIĞ - DİYARBAKIR) AYR.- BİNGÖL YOLU KM: 
«4+000-54+000 ARASI TEMEL VE MICIR NAKLİ 

KANPINARI YIKAMA ŞANTİYESİNDEN ELAZIĞ -
MALATYA . IELAZIG - MALATYA) AYR.- KEBAN 
AYR.- GÖZELİ. AYR.- SİVRİCE AYR.- HAZAR. AYR.-
MOLLAKENDİ YOLLARINA M O R NAKLİ 

ELAZIĞ - KEBAN YOLU VE 82. ŞUBE PLENtl İÇİN 
GERKLİ TEMEL MALZEMESİNİN HANPINARI TAŞ 
OCAĞINDAN TEMİNİ VE NAKLİ 

(ELAZIĞ - BİNGOLI AYR.- ALACAKAYA YOLUNDA 
TEMEL VE ALTTEMEl YAPILMASI VE MICIR TEMİNİ 
VE NAKLİ 

ELAZlG - MALATYA YOLUNA ÇAKILLI (TUVENAN] 
MALZEME İLE ALTTEMEL MALZEMESİ TEMİNİ VE 
YOLA NAKLİ İLE İDARE MALI TEMEL MALZEMESİ 
VE ASFALT MICIRININ YOLA NAKLİ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT BAŞMOHENDİSLİĞİNCE 

PROJENİN 
YAPILDIĞI İL 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

SIRA N O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

? 

10 

JLMA 
VE BİTİŞ TARİHİ 

2S.03.200S 

OI.O4.2O0S 
19.08.2003 

0 4 0 4 2005 
23.08.200» 

21.04.2005 
07.09.2005 

30X332005 
16.082005 

01.04.2005 
01.04.2005 

02.052005 
30X17.2005 

05.0S.200S 
02.09.2005 

14.04.7005 
11.10.2005 

12.07.2005 
10.08.2005 

PROJE BEDELİ 

814.927 

844307 

1.138.814 

444.588 

237.444 

194.240 

81384 

509.947 

833.131 

»5.7«9 

ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE. 2005 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

I YI 

ÖDENEĞİ 

* 

HA 

2005 YILINDA ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : 

(26.07.2005 TARİHİ İTİBARİYLE) ASFALT DURUMU 

2005 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPIMI: 0 KM. 

2O05 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 21 KM. 

2005 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 61 KM. 

TOPLAM: 82 KM. 



ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN Vr 
KARAYOLLARI .GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

»PİMİ PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE F 'Ki GER 

PROJENİN ADI 

82.(Elazığ) Şube Şefliği 
Yollarında 16 Ton Taşıma 
Kapasiteli 1 Adet Damperli 
Kamyon ve 15 Adat Asgari Ücretli 
işçi ile Yol Bakım Hizmetlerinin 

Kovancılar-Palu Yolu 2s=2. p=1,5 
L= 60 m kemer menfez ve 20 m 
uzunluğunda taş duver yapılması 
Abdullahpaşa, Keban, il 
Jandarma Komutanlığı ve Sebze 
Hali Kavşakları Betonarme Kanal 
Yapımı 

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü 
Devlet ve İl Yollarında Yol 
Gelişimi, (Ağaçlandırma, Arazöz 
ile sulama ve çim biçilmesi işi 

Karakocan Kavşağı, Kavşak 
Tanzimi ile Prefabrik 10'luk Beton 
Kilitli Parke ve Bordur Yapılması. 

Alacakaya İl Yolu Sanat Yapıları 
Yapılması. 
(Palu-Nacaran) Ayr. Ancak İl 
Yolu Sanat Yapıları Yapılması 

Elazığ-Keban Yolu Km. 1+850-
2+700 arası idare malı bordur 
döşenmesi Km: 3+600-3+850 
arası moloz taş iksa duvarı 
yapılması ile Elazığ-Malatya yolu 
Km: 28+000 Beton İstinat Duvarı 
Yapılması İşi. 
Karakocan Şehir Geçişi 500 M 
Prefabrik 10' luk Beton Kilitli 
Parke ve Bordur Yapılması 
Gezin Geçişi Bordur Döşenmesi 
Hazar Kavşağı Tanzimi ile Mader 
Alacakaya Yolu Küttü Parke 
Yapımı. 
Elazığ çevre yolu Keban Kavşağ 
Terminal Kavşağı arası otomatik 
yağmur sulama sisteminin 
yapılması 

BAŞLAMA 
V E BİTİŞ 

TARİHİ 

02.05.2005 
31.12.2005 

02.05.2005-
21.07.2005 

25.04.2005 
25.07.2005 

03.06.2005 
31.12.2005 

11.06.2005 
16.10.2005 

22.07.2005 
22.11.2005 

22.07.2005 
22.11.2005 
20.0.6.2005 
20.09.2005 

01.06.2005 
01.10.2005 

06.05.2005 
08.09.2005 

21.12.2004 
29.0.4.2005 

PROJE BEDELİ 

143.971,00 

92.951,00 

50.034,00 

178.139,00 

245.564,00 

98.488,00 

99.031,00 

54.176,00 

215.781.00 

239.694,00 

86.994,00 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ HARCAMA 



Karayolları S.Bölge Müdürlüğü 
82. (ELAZIĞ) Şube Şefliği 
Yollarında Muhtelif Bakım 
Onanm ve Trafik İşlerinin 
Yapılması. 
Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü 
Devlet ve İl Yollarında Yol 
Gelişimi (Ağaçlandırma, arazöz 
ile sulama ve çim b'ıçilmesi) 
işlerinin yapılması. 
Elazığ-Diyarbakır yolu Gezin 
geçişi sanat yapıları yapılması. 
Hazar Bakımevi onarımı 

Pincirik Bakımevi Onarımı ve 
82 Şube Kalorifer Tesisatının 
onarımı 
Alacakaya yolu Km: 25+000 10 
Metre Uzunluğunda 3*3 Box 
Yapaılması 
82.Şube Şefliği yollarında 16 ton 
taşıma akapasiteü ve 4 işçi ile 
bakım hizmetlerinin yapılması 

82( Elazığ) Şube Şefliği Asfalt 
Plenti İçin Temel Malzeme 
Temini ve Nakli İşi. 
Elazığ çevre yolu Keban Kavşağı 
Polis Okulu arası otomatik 
yağmur sulama sisteminin 
yapılması 
82.84. Şube Şefliklerinde Devlet 
ve İl Yollarında Traktör 
Ekskavatör ile Bakım 
Hizmetlerinin Yapılması 
Elazığ Malatya yolu Bordur 
Döşenmesi 8itkisel Toprak 
Teşkili 
Karakocan Kavşağı tanzimi için 
yaya kaldırım bordürü temini 

82Şube Şefliği Yollarında 45 HP 
Gücünde Damperli Traktör ve 20 
İşçi ile Yol Bakım Hizmetlerinin 
Yapılması 

KARAYOLLARI .GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN V 'APIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE r ' " İK İ GER 

01.04.2004 
31.12.2004 
24.06.2004 
30.11.2004 

02.08.2004 
08.11.2004 
12.08.2004 
12.11.2004 
12.08.2004 
19.10.2004 

12.11.2004 
22.12.2004 

18.05.2004 
31.12.2004 

25.11.2004 
25.12.2004 

14.12.2004 
31.12.2004 

12.08.2004 
31.12.2004 

08.10.2004 
08.12.2004 

08.11.2004 
08.12.2004 

24.6.2003 
23.7.2003 

69.707.349,000 
163.958.328,000 

177.296.731,000 

47.295.478,000 

35.555.040,000 

17.081.625,000 

89.065.200,000 

53.503.975,000 

46.034.220,000 

35.000.000.000 

54.917.090,000 

35.409.048,000 

13.560.045,000 16.000.000.000 15.930.000,000 

79.000.000,000 
135.266.000,000 

211.537.000,000 

66.153.000,000 

49.318.000,000 

21.000.000,000 

97.000.000,000 

74.330.000,000 

54.320.000,000 

49.991.000,000 

77.300.000,000 

41.153.000.000 

78.822.03 
135.266.2 

211.537.0 

66.152.98 

49.317.58 

20.890.62 

96.631.0 

74.330.4 

54.319.5 

40.991.9 

77.270.5 

41.152.5 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

82.Şube Şefliği Yollarında 45 HP 
Gücünde Damperli Traktör ve 20 
İşçi ile Yol Bakım Hizmetlerinin 
Yapılması 

Karayolları 8.Bölge Müd.Devlet 
ve il Yollarında Yol Gelişimif 
Ağaçlandırma, Arazöz ile Sulama 
Çim Biçimi) işlerin yapılması 

Karayolları 8.Bötge Müd.Devtet 
ve İl Yollarında Yol Gelişimif 
Ağaçlandırma, Arazöz 9e Sulama 
Çim Biçimi) işlerin yapılması 
82.(Elazığ) Şube Şefliği Hazar 
Bakım Evinin Onanlması 
82.(Elazığ) Şube Şefliği Havik 
Bakım Evinin Onarılması 
(Elazığ-Diyarbakır) (885-10) 
DYA.Palu(23-03)İYA.Kurp 
Yarıçapı Büyütülmesi (K-08-
1)Km.33+959-35+350 Sanata 
Yapılan, Alttemal ve Temel 
Tabakası Yapılması. 

Elazığ-Diyarbakır DYA.-Palu 
İYA.Kurp Yarı Çapı Bûyütülmersi 
Sanat yapılan alttemel temel 
tabakası yapılması 

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE FİZİKİ GER 
11.04.2003 
10.06.2003 

08.05.2003 
06.07.2003 

17.07.2003 
31.12.2003 

05.09.2003 
15.10.2003 

5.9.2003 
15.10.2003 
20.09.2003 
31.12.2003 

19.9.2003 
18.12.2003 

27.120.090,000 

54.284.911,000 

154.815.312,000 

42.522.372,000 

25.409.311,000 

499.883.520,000 

224.942.116,000 

30.000.000,000 

36.147.323,000 

138.059.353,000 

31.000.000,000 

21.000.000,000 

451.000.000,000 

243.599.000,000 

29.893.997,000 

36.147.323,000 

138.059.353,000 

30.787.438,000 

20.153.429,000 

293.141.996,000 

243.599.026,000 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KİLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇE 

— PROJENİN ADI 

GAZİANTEP-KİLİS YOLU (Havaalanı 
Ba$. Dahil) İnşaatı İşi. 

GAZİAMIP-KtÜS YOLU Kın:39+010-
43+410 arası ve Km:43+891-45+650 
araş» "Toprak İşleri İnşaatı" Işl 

GAZİANTEP-KİLİS YOLU Km:32-*000-
39+000 ara» Toprak İşleri ve Sanat 
Yapılan inşaatı" işi 

GAZİANTEP-KİÜS YOLU Knv.4l+990-
4S+310 arast "Sanat Yapılan inşaatı ve 
Üsyapı Onarımı" işi 

GAZİAKTCP-KİlJS YOLU Km:32+000-
39+000 arası "Üstyapı İnşaatı'' hjt 

GAZİANTEP-KİLİS YOLU (KİLİS ÇEVRE 
Yaii-ÛNCÜPINAR SURİYE HUDUT 
YOLU ARASI) Km:0+000-6+300 
Toprak işleri, Sanat Yapılan, Üstyapı 
Yapım ve Ooanmı" işi 

GA2İANTEP-KİLİS YOLU (KİLİS ÇEVRE 
YOLU-ÖNCÜPtNARAYR. ARASI) 
Km:0+000-4+92Q Toprak işleri, Sanat 
Yapıları, Üstyapı Yapım ve Onanmı" işi 

BİTİŞ TARİHİ 

1993-2005 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

200S-2005 

2005-200S 

PROJE 8E0ELİ 

29.000.000,00 YTL 

S10.0Q0/»YTL 

425.000,00 YTL 

590.000,00 YTL 

360.000,00 YTL 

1.467.186,00 YTL 

1.315.176,80 YTL 

200TY1IT 

ÖDENEĞİ 

762.627,97 YTl 

-

• 

• 

-

• 

HARCAMASI 

762.627,97 YTL 

-

-

-

• 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

3.20Ul8,(HYn. 

-

-

-

• 

-

HARCAMASI 

3.204.116,04 YTV 

505.682,72 YTL 

4 2 1 1 7 U I YTL 

589.469,95 YTL 

358.867,75 YTL 

ÖDE 

L9Î7.0 

. 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

SİİRT İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANUNAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

Silvan-Malabadi- Haydarfc0pru11.8l.Hd. (Yol yapım) (1A, 98 Km.) 

Siirt-Eruh (Yol yapım) (1 A, 53 Km.) 

(Siirt-Parvari)Ayr. -Cevizlik (Yol yapım) (3A, 41 Km.) 

(Siirt-Pervari)Avr.-Doğanca (Yol yapım) (3A. 26 Km.) 

Pervari Bakımevi 

Reşat Baysal Köprüsü 

Basur KOpıflstl 

Kezef Köprüsü 

Baykart-Bitlis Yolunda (DfirtuMar Köprüsü) 

(Sürt - Pervari) İl .Y. Ayr. - Doğanca 

(Siirt - Pervari) II Y. Ayr. - özpınar 

(Siirt - Pervari) U .Y. Ayr. • Cevizrfk 

(Siirt - Pervari) İl .Y. Ayr. - Dajyeli 

Siirt-Pervari lYA-Ozpınar Astarlı Sathi Kap. Yap. 

Dergalip Köp-Daöyeli Astarlı Sathi Kap. Yap. 

Bitlis II Sın-Baykan-Sıırt-Dergalıp Köprüsü BSK Kaplama yapımı 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

1972-2009 

1985-2006 

1998-2006 

1998-2006 

2003-2004 

2003-2005 

2003-2005 

2003-2005 

2004-2007 

1998-2006 

2004-2004 

1998-2006 

2004-2004 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

PROJE BEDELİ 

25000 

62 000 

16 058 

10 526 

280 

1000 

1200 

1200 

300 

84,00 

84,00 

84.00 

84.00 

167,77 

223.69 

11,00 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

2000 

2200 

1 

1 

75 

5 

10 

10 

HARCAMASI 

1696 

1881 

124 

6 

10 

10 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

1852 

2652 

209 

203 
- " • 

86 

131 

131 

22 

84,00 

84.00 

84,00 

84,00 

,.„ 

HARCAMASI 

1852 

2652 

88 

254 

617 

348 

647 

22 

84 

84 

84 

84 

http://Haydarfc0pru11.8l.Hd


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN V- YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ "RÇEKL 

PROJENİN ADI 

An kara-Çankırı 

4.Bt.Hd.-Şabano2(i 
Eldivan-Çankın 

Çankırı-Yapraklı 

Kurşunlu DDY Üstgeçit 
Köprüsü 

Çankırı-Ankara 
yolunda Acısu grubu 
Köprüleri 

Çerkes-Kursunlu-llgaz 
yoluda Kurşunlu Grubu 
Köprüleri 

Astarlı Sathi Kaplama yap. Agraga la. 
Cank^aban6z0-4£I.Hd. 
Çankırı Yapraklı 
BSK Kap.yap.onar .Emanet) 
Çankırı Şehir Geçişi 
Kara Nokta Projeleri 
1- Otomatik Bariyer Yapımı 
2- Sinyalizasyon Yapımı 
3- Ototorkuluk Yapımı 
4- Otomatik Bariyer Yapımı 
5- Orta Ayr.Kavsak Düz. 
6- Çardaklı Kavşak Düz. 
7- Çift komp.boya ile yatay isa.yap. 

Çankırı Bakımevi inşaatı 

BSK Kap.yap.onar .Emanet) 
Çankırı Şehir Geçişi 
Telek Yolu 
BSK Kap .yap onar.Emanet) 
TetekYolu 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHİ 

1997-2009 

1991-2006 

1997-2006 

1994-2003 

2003-2006 

2005-2008 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2004 
2004-2004 
2004-2004 
2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 

2005-2005 

2003-2005 

2004-2004 

PROJE BEDELİ 

121.000.000 

23.000.000 

13.071.000 

684.000 

2.000.000 

3.000.000 

540.000 
472.000 

41.666 

160.000 
55.000 
25.000 

100.000 
40.000 
35.000 

160.000 

280.000 

65.000 
66.000 

2005-2005 I 325.000 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

-

1.600.000 

50.000 

200.000 

700.000 

-

540.000 
472.000 

41.666 

70.000 

40.000 

* 

HARCAMASI 

700.000 

1.459.983 

45.184 

169.600 

-

458.000 
400.000 

35.333 

54.600 

34.400 

-

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

-

341.000 

1.560.000 

-

435.500 

-

-

78.000 
48.000 
22.000 

57.000 
57.000 

HARCAMASI 

611.000 

341.000 

1.556.000 

-

435.500 

-

78.000 
48.000 
22.000 

57.000 
57.000 

2005 YIU 

ÖDENEĞİ 

-

674.000 

500.000 

1.000.000 

600.000 

-

100.000 
40.000 
35.000 

ISO .000 

-
325.000 

HARCAM 

252.00 

494.00 

369.00 

-

377.00 

-

-

• 

' 
. 

NOT : 2005 yılı harcamaları 6 aylık serbest bırakma oranlarına göre Haziran sonu itibariyledir. 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPİMİ PLANLANAN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DU 

PROJENİN ADI 

ELAZIĞ - BİNGÖL D YOLU 
(KM:113+000-121+500) 

ELAZIĞ - BİNGÖL D YOLU 
(KM:123+000-127+000) 

ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU 
(KM: 123+000-127+000) 

ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU 
(KM:127+O00-130+800) 

ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU 
(KM:123+O00-123+620 İLE 127+000-

134+000) 

B İ N G Ö L - SOLHAN -11 .BL HD.YOLU 
(KWI:106+000 - 201+000) 

B İ N G Ö L - SOLHAN -11.BL HO.YOLU 
(KM:201+000 - 206+867) 

BAŞLAMA VE BİTİŞ 
TARİHİ 

2004-2005 

2003 

2003-2004 

2004-2005 

2005 

2005 

2006 

PROJE BEDELİ 

4.026 

2.541 

1.350 

1.924 

1.113 

2.096 

2.067 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ 

2.000 

HARCAMASI 

1.260 

6 5 0 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

1.500 

2.000 

HARCAMASI 

6 5 0 

8 4 2 

6 7 6 

2005 YIL 

ÖDENEĞİ 

4.500 

2.000 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 

P R O J E N İ N A D I 

S E L E N K K Ö P R Ü S Ü 

E K S l P I N A R K Ö P R Ü S Ü 

G A Y I T K Ö P R Ü S Ü 

G Ö Y N Ü K K Ö P R Ü S Ü 

M E N D O K Ö P R Ü S Ü 

M A S A L L A K Ö P R Ü S Ü 

B A Z M A N K Ö P R Ü S Ü 

S O L M A N I Ç l K Ö P R Ü S Ü 

B A Ş L A M A V E 
B İ T İ Ş T A R İ H İ 

2 0 0 2 - 2 2 0 0 4 

2 0 0 4 - 2 0 0 5 

2 0 0 4 - 2 0 0 7 

2OO4-2007 

20O4-2O07 

P R O J E 
B E D E L İ 

1200 

6 S O 

4 O 0 

9 0 0 

3 O 0 

2 0 0 

2 5 0 

2 S 0 

2 0 0 3 Y IL I 

Ö D E N E Ğ İ 

soo 

-
-

-

H A R C A M A S I 

2 6 3 

0 

° 
-
-

2004 YIL I 

Ö D E N E Ğ İ 

S O O 

S O 

-

H A R C A M A S I 

2 2 1 

2 4 7 

" 

O 

2005 Y IL I 

Ö D E N E Ğ İ 

0 

2 0 

ıoo 

ıoo 

2 0 0 

5 0 

2 5 

2 S 

H A R C A M A S I 

° 
» 
o 

0 

1 7 3 

" 
0 

O 

B U G Ü N E 
K A D A R 

H A R C A N A N 
T O P L A M 

4 8 4 

2 4 7 

-
1 7 3 

-



KARAYOLLARI 8 . BÖLGE MÜDÜRLO.ÖÖ A İ . . .LT BAŞMÜHENDİSLİGİNCE BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE . ^.003 

PROJENİN ADI 

ERZURUM «. HUDUOU • KARLIOVA - BİNGÖL 
YOLU VE AYR.- ÇATAK - YEDİSU YOLLARINA 
TEMEL MALZEMESİ İLE ASFALT MICIRI TEMİNİ 
VE MAKLİ 

(BİNGÖL - SOLHAN| . (BİNGÖL - SOLHAN) AYR.-
KARLOYA YOLU ASFALT MICIRI MAL ALIMI İŞİ 

ELAZIĞ - BİNGÖL DEVLET YOLU İÇİN 
ASFALT MICIRI M A L ALIMI İSİ 

PROJENİN 
YAPILDIĞI İL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

SIRA NO 

1 

2 

3 

BAŞLAMA 
VE BİTİŞ TARİHİ 

17X17.2003 
30 10.2003 

24.1J.2003 
26.12.2003 

24.122003 
26.122003 

PROJE BEDELİ 

252.S20 

94.105 

105 «41 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

174.727 

73.490 

74.129 

2004 YIL 

ÖDENEĞİ HA 

2003 YİLİNDA BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTİĞİ TOPLAM HARCAMA: 324.346 Y.TL 
2003 YİLİNDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPIMI: 8 KM. 
2003 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 24 KM. 
2003 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPİLAN ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 39 KM. 

TOPLAM: 71 KM. 
KARAYOLLARI 8 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT BAŞMÜHENDİSLİGİNCE BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE . 2004 YI 

PROJENİN ADI 

ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ İLE 
SATHİ KAPLAMA YAPILMASI İSİ 

(BİNGÖL - SOLHAN) AYR.- KARLIOVA YOLU 
TEMEL MALZEMESİ .ASFALT MICIRI NAKLİ TEMELİN 
SERME SIKIŞTIRMASININ YAPILMASI 

NAKLİ İLE ALTTEMELİN SERME .SIKIŞTIRMASININ 
YAPILMASI 

YEOİSU YOLLARINA TAMFl MALZEMESİ İLE ASFALT 
MICIRI NAKLİ 

TEMEL VE MICIR TEMİNİ 

PROJENİN 
YAPILDIĞI İL 

B İ N G Ö L 

B İ N G Ö L 

B İ N G Ö L 

B İ N G Ö L 

B İ N G Ö L 

B İ N G Ö L 

SRA NO 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

BAŞLAMA 
VE BİTİŞ TARİHİ 

09J04 .20O4 
17.10.2004 

27.05.2004 
04.09.2004 

14 05 2004 
U .08.20O4 

25.08.2004 
oe.io.2oo4 

24.11.2004 
24.122004 

PROJE BEDELİ 

853.470 

345.547 

82.289 

51.104 

99.44» 

423.977 

2003 YİLİ 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2004 YIL 

ÖDENEĞİ HAR 

7 

3 

8 

4 

9 

3 

2004 YILINDA BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA: 1.604.622 Y.TL. 
2004 YİLİNDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPIMI: 6 KM. 
2004 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 21 KM. 
2004 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 208 KM. 

TOPLAM: 235 KM. 

http://oe.io.2oo4


KARAYOLLARI 8 , BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT BAŞMÖHENDİSÜĞİNCE RİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE,2005 YILINDA YAPILAN ÎŞLEP'E İLGİLİ 

PROJENİN ADI 

(BİNGÖL -SOLHAN) AYR, KARLIOVA, BİNGÖL • 
SOLHAN, BİNGÖL- GENÇ ,AYR.- SANCAK. AYR.-

YAMAÇ YOLLARINA HAMAMLAR KÜM-ÇAKIL 
OCAĞINDAN TEMEL VE MICIR IEMİNİ VE NAKLİ 
İLE MICIRIN YIKANMASI 
AYR,- VARTO, AYR.- YEDISU YOLLARINA 
ALHEMEtVE TEMEL YAPILMASI İLE MICIRIN 
YIKANMASI 

PROJENİN 
YAPILDIĞI İL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

SIRA NO 

1 

2 

BAŞLAMA 
VE BİÎİ5 TARİHİ 

13.052005 
09.09.2005 

05.05,2005 

01.09.2005 

PROJE BEDELİ 

425.710 

308242 

2003 YILI 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 1 HARC 

2005 YILINDA BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : 
2005 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPIMI: 2 KM. 
2005 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 33 KM. 
2005 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI: 29 KM. 

TOPLAM: 64 KM. 

188.806 Y.T 



KARAYOLLARI ..GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE R/İKİ GERÇE 

P R O J E N İ N A D I 

84.(Birgöl) Şube Şefliği Yollarında 1 
Adet Çift Kabinli Pikap ve 20 İşçi İle 
Muhtelif Bakım Onarım ve Trafik 
işlerinin Yapılması 

84.(Bingöl) Şube Şefliği Yollarında 
Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalan İle 
Bölünmüş Yolların Sakım Onanm 
İşlerinin Yapılması 1 Adet Damperli 
Kamyon 13 Asgari Ücretli İşçi 

Karakoçan-Çan-Kığı Yokı km: 27+000-
27+500 arası alttemel ve temel 
malzemesi nakli ve sanat yapılan 
yapılması 
Karlıova Geçişi İçin 10'kık Prefabrik 
Beton Küttü Parke imali ve Nakli 

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü 
84.(BingöT) Şube Şefliği Yollarında 16 
Ton Taşıma Kapasiteli 2 Adet 
Damperli Kamyon ve 16 Adat Asgari 
Ücretti İşçi ve 2 Adet Birinci Sınıf Usta 
İle Yol Bakım Hizmetlerinin Yapılması 

Elazığ-Bingöl Yolu Gaz* Varyantı 
Harçsız Kuru Moloz Taş Duvarı { 
Harçsız Kar Siperi) Yapılması 
( Erzurum il Sır.Çatak-Karlıova) 
Ayr.Yedisu Yolu Sanat Yapılan Yapım 
Işi 
84.( Bingöl) Şube Şefliği Asfalt Plenti 
Sahası İnşaatı 

Karayolları S.Bökje Müdürlüğü 84. 
(Bingöl) Şube Şefliği Yollarında 16 ton 
Taşıma Kapasiteli damperli kamyon 
ile yol bakım hizmetlerinin yapılması. 

Bingol-Genç-Diyarbakır Yolu Genç 
Çık-şı km. 2+5O0-2+900 arası toprak 
işleri sanat yapılan ve ust yapı işlerinin 

lyapı İması 

İKaı'.ıoua Kavşağına 10luk kilitli parke 
|naWi 

BAŞLAMA 
VE BİTİŞ 
TARİHİ 

04.03.2005 
31.12.2005 

02 .032005 
31 12.2005 

11.04.2005 
10.07.2005 

26.05.2005 
07.08.2005 
26.04.2005 
31.12.2005 

04.07.2005 
04.11.2005 

27.06.2005 
27.09.2005 

19.07.2005 
19.11.2005 
17.05.2004 
31.12.2004 

01.09.2004 
31.12.2004 

20.09.2004 
20.10.2004 

PROJE BEDELİ 

250.000,00 

159.508.00 

24.101.00 

129.242.00 

214.212.00 

185000,00 

94.958,00 

86.769.00 

170.782.500.000 

142.010.177.00C 

37.288 387.00C 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ HARCAMASI 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

205.046.000.000 

134.000.000.00C 

HARCAMASI 

205.045.893 

134.175.54 

34.073.000.000 34.072.93 



I 

KARAYOLLARI ..GENEL MÜDÜRLÜ 

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDEN 

B4.<Bhgöl) Şube Şefliği asfalt ptenti 
için temel malzeme temini ve nakli işi 

Kartova kavşağına 10' luk Mitli parke 
naldı 
Kartı o/a geçişi prefabrik kilitli parke 
ve yaya kakJırım bordur temini ve 
nakli 
Elanğ-Singöl Yolu Gazik Varyantı 
Harçsız Kuru Moloz Taş Duvar ( 
Harçsız Kar Siperi) Yapılması 

Bingol-Karlıova Yolu Sanat Yapıları 

Karakoçan-Çan Kığı yolu Toprak İşleri 
Sarat Yapaıları ve OstYağpı işleri 

84. Şube Şefliği Kalorifer Dairesi 
onarımı yıkama yağlama binasının 
yaphtası 

84.Şube Şefliği İdare Binası Onarımı 
84. Şube Şefliği Kuraca Bakımevi 
Kalorifer Tesisatı Yapılması 
84. Şube Şefliği Yollannda 7 tonluk 
damperli kamyon ile yol bakım işlerinin 
yapılması 

84. Şube Şefliği Yollarında 7 tonluk 
damperli kamyon ile yol bakım işlerinin 
yapılması 

12.11.2004 
31.12.2004 

22.12.2004 
31.12.2004 
02082004 
03.11.2004 

26.11.2004 
26.12.2004 

15.06.2004 
18.06.2004 

11.08.2004 
12.10.2004 

25.09.2003 
31.12.2003 

24.12.2003 
29.12.2003 

24.12.2003 
30.12.2003 
14.07.2003 
31.12.2003 

07.05.2003 
05.07.2003 

76.963.565,000 

86.938.597,000 

85.298.283,000 

85.985.893,000 

32.269.967,000 

278.537.646,000 

88 986.951,000 

21.566.511,000 

13.053.568,000 

118.933.884.000 

36.595.041,000 

85.901.000,000 

25.222.000,000 

14.983.000,000 

69.792.000,000 

31.978.000,000 

85.900.000.000 

25.221.911,000 

14.982.581,000 

69.792.461,000 

31.977.999.000 

20.768.000,000 

76.352.000,000 

51.072.000,000 

69.476.000,000 

18.050.000,000 

247.112.000.000 

20.768.000 

76.352.431 

51.072.000 

63.801.420 

18.050.00 

247.112.00 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLE 

PROJENİN ADI 

Mtdyat-Cizre (Yol yapım) 

Ccre-Şımak (Yol yapım) 

(Clae-Saopi)Ayr.-lrak Hd. (Yol yapım) 

(Ortabağ-Çığlı)Ayr.-Beytüşşebap (Yol 
yapım) 
Şımak-(Peıvari-Nart) Ayr.(l. Kısım) 

Şımak-(Pervarl-Narlı) Ayr.(I.Kısım) 

Uludere İl Yolu Ayr. - Beytüşşebap 

Oyalı Ayr .-Cizra 

Cizre-Silopi 

Cizre DYA-Fınd*-Şımak-$ırnak İl sn. Astattı Sath Kaplam 
yap. 

Ukıdare lYA-Beytussebap Astarlı Sath Kaplam yap. 

Sürt İl Sm-<Şımak-<Jludere) OYA Astadı Sath Kaplam yap. 

Oyalı Ayr-Cizre-Fınd* (YA Astadı Sath Kaplam yap. 

Dubtç Köprü Yapımı 

Zergös (Zenkçür) Köprü Yapımı 

Saklan 7 Köprü Yapım 

Saklan 8 Köprü Yapımı 

Nerdüs Köprü Yapımı 

DİCLE (Cizre) Köprüsü Köprü Yapımı 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

1964-2006 

1894-2009 

1997-2006 

1966-2006 

2004-2006 

2004-2006 

2004-2004 

2005-2007 

2005-2007 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2008 

2005-2008 

2005-2008 

2005-2008 

2005-2008 

2005-2008 

PROJE BEDELİ 

47 000 

19 000 

20000 

28 000 

11606 

14 909 

84 

117 000 

59 000 

224 

335,45 

111.84 

33 

150 

250 

500 

500 

600 

8500 

2003 YIU 

ÖDENEĞİ 

1500 

1000 

1 

2044 

HARCAMASI 

1430 

992 

1880 

2004 YIU 

ÖDENEĞİ 

2688 

4 356 

HARCAMASI 

2 688 

4 356 

Ö 



KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE 

AMASYA İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME D 

PROJENİN ADI 

Merzion-Corum 1 K u m 

Marzlfon-Corom II.Kısım 

Kavak-MerzHOn I IKısm 

Zana Koprüsû-Erbaa 

(MecJOzO-Turhal)AYr.- Amasya 
(Merzlon-Havza)Ayr.-Amasya (Suluova 

Modlozu Ayf-Amasya II Sınn At ve Üstyapı 
1 steri 

Merztton-Osmanalc Yaptın ve Onanm İsi 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ 
TARİHİ 

2001-2007 

2001-2007 

2001-2007 

1962-2006 

1998-2006 

2003-2007 

2003-2006 

2005-2005 

PROJE BEDELİ 

16.862201« 

17.098.288 i 

41.599.288 < 

70.854.730 

30 798633 

152.279 

15.163.t98 

536.481 

2003 YIU 

ÖDENEĞİ 

. 

1.000.000 

2.000.000 

72.768 

1.908.159 

HARCAMASI 

856.000 

2.448.173 

72.768 

1.908.159 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

1.352.600 

783.000 

56.969 

HARCAMASI 

1.352000 

766.442 

56.969 

2005 Y U 

ÖDENEĞİ 

4.334.140 € 

4.334.140 € 

5.406.500 € 

963.000 

750.000 

48.000 

1.000 000 

HARCAMASI 

469.350 € 

. 
712204 

556.344 

17.215 

2.374.620 

BUG 
KAD 

HARC 
TOP 
ÖDE 

4 

47 

11 

4 

BSK Kaplama Yapınıı va Onarımı (EMANET) 

(Havza-Merzifon>AyT.-Amasya 2004-2005 206.000 131000 80.000 75.000 75.000 
KÖPRÜ YAPIMI 

Ceflek Grubu Köprüleri (Vezirköprü-Havza-Amasya Yolunda) 
Tesakanl ve 2. Kanlıçay. Akfjren ve Başgûz 
DDYOstoaç» 2004-2008 

OoftMnt Grubu KtprOhfl (Oamancık-GOmrjshacıkoy-Meızlfon Yolunda 
Gümüsojlı. BaddaM, Derbentl va 2, 
KarakOy Köprüleri 2004-2008 
Trafik gOnattfil-Kara Nokta Projeleri 
ÇorunvAmasya İl Sm.-Amasya-Samaun İl 
Sm. (Gümüşhacıköy kavşak düzenlemesi) 
Havza-Kavak (795-02)Ladi-f aşova-Samsun 
Amasya İl Sın. AK ve Ost yapı isleri 
Bölge «nırtarı dahilinde sinyalizasyon tesis 
edimesi 
Boiga sınırlan dahilinde Otokorkuluk tesis 
adlmesi 
Bolga sınırlan dahilinde lermoplasSk boya ve 
yatay işaretleme yapılması 

Merzifon Bakımevi İnşaatı 

Asfalt, Bakım ve Trafik Hizmetleri 

2003-2003 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2007 

2003-2005 

TOPLAM 

115 000 

99.750 

82.500 

62.500 

62.500 

280.000 

2019.000 

120.412^71 

7S.S59.7S8C 

115.000 

. 

650.000 
5.745.927 

90.000 

650.000 
8.025.100 

669.000 

2J9ZS6» 

669.000 

2.924.411 

62.500 

62.500 

62.500 

144.000 

700.000 
3.M7.500 

14.074.780 « 

328.000 

4.083.J83 
469.38* < 

1 
66 

4 

http://15.163.t98


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

RİZE İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FlZİKİ GERÇEKLEŞM 

PROJENİN ADI 

U b V L k l YOLU YAPIMI 
lyidara-Çayali ( 3 3 Km) 

Çayali-Ardeşen-Hopa ( 77 Km > 

Rize-lspir ( 9 0 Km ) 
jL YOLU YAPIMI 

Rize-Pehlivantaşı-Kalkandera (9 Km) 
İL Y O L U ONARIMI 

Güneysu-Büyükköy Ayr. ( 8 Km ) 
TURİSTİK YOLLAR 
Ayr.-Ç.Hemşin-Ayder-Kavran Yaylası (57 Km.) 

lkizdm-s^nzBrJkizdara-Clmll,Çamhders-Zilfcale(68 Km.) 
TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI 
Yukarıdurakköy Merkez Köprüsü 
K Ö P R Ü ONARIMI 
Güneysu Köprüsü 
K Ö P R Ü YAPIMI 
Aşıklar-1 (Çay Fabr.) Köprüsü (Çayat-Hamaiar) 
KARA NOKTA PROJELERİ 
Pazar İthal» Karsısı yaya Ost Boçit va kafes tal yapılması 
ASTARLI SATHİ KAPL.YAP.VE AGREOAİHZARATI 

/ 
YATIR IM TOPLAMI 

YOL BAKİM HİZMETLERİ VE SEL HASARLARI 
TRAFİK HİZMETLERİ 
IY1DERE-IKIZDERE4SPIR 
AYRIM4UÇOKCAYIR 
CAYELI-BUYUKKOY 
OUNEYSU ŞEHİR GEÇİŞİ (HEYELAN ÖNLEME) 
Çayfcsnt Sahir ospisi (sanal Yapıları) 
Fındıklı Şehir Oeçisi(Cağlayan .AJau.Aksu-1) 
Çatak KfiDrOsO0vid«ıa4dz(leıa Köprüsü) 
Ayr-OOnaysu (Tas tahkimatı yapılması 1*1) 
(lytdare-lldzdara) Ayr .-Kalkandan 
TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

BAŞLAMA VE 
BİTİŞ YILI 

1983-2007 

1983-2007 

1993-2006 

1996-2006 

1998-2006 

1967-2006 

2001-2006 

2003-2004 

2004-2006 

2005-2006 

2005-2005 

PROJE 
BEDELİ 

502.000 

849.000 

63.000 

11.550 

7.597 

48 862 

14.686 

300 

500 

300 

72 

1.497.867 

1.497.867 

2O03YILI 

ÖDENEĞİ 

12.980 

18.123 

500 

200 

1.400 

213 

1 

75 

. 

. 
_ 

304 

33.796 

64 
32 
47 
60 
77 
12 

292 

34.088 

HARCAMASI 

12.980 

18.123 

424 

172 

1.397 

173 

0 

85 

. 

. 

. 
271 

33.625 

•4 
32 
47 
64 
77 
12 

292 

33.917 

2004 YILI 

ÖDENEĞİ 

32.000 

42.345 

256 

870 

1.207 

204 

1 

118 

813 

„ 

. 
1.065 

78.879 

928 
92 

1912 
209 
M 
41 

3.290 

82.159 

HARCAMASI 

32.000 

42.345 

256 

870 

1.207 

204 

0 

118 

813 

. 
_ 

1.065 

7 8 4 7 8 

926 
92 

1912 
209 
M 
41 

3.2*0 

82.158 

ÖDENE 

57 

154 

1 

. 

. 

. 

214 

215 

NOT:ÖDENEK VE HARCAMALAR YILI FİYATLARINA AİTTİR. 



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
BİTLİS- ELAZIĞ- KİLİS- SİİRT- ÇANKIRI-BİNGÖL ve ŞIRNAK İLLERİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLA 

GERÇEKLEŞME DURUMLARI 

PROJENİN ADI 
BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ 

PROJI 
BEDELİ 

ÖDENEĞİ 

M03Y1LI(YTL) 

FUkltt 
75307 
% 

2004YILI(YTL) 

ÖDENEĞİ HARCAMASI FMUN Nakdi* 

2005 YİLİ (VTL) (kari 

ÖDENEĞİ HARCAMA 

Kadastro Projesi 
(ELAZIĞ İLİ) 

D1.I1.I3-3MZ.I3 
»1.01.14.31.1104 
»1.01.05-31.1105 52.24 78.711 151% 76.084 88.711 117% 143.103 22.9 

Kadastro Projesi 
(ÇANKIRI İLİ) 

HXI.03-31.12.03 
0IJ1J4-31.UJ4 

«I.Iİ-31.12.05 58.55* 54.775 94% 84.9i: 55.89* 66% 74.514 30. 

Kadastro Projesi 
(BİNGÖL İLİ) 

01.01.03-31.12.03 
01.O1J4.31.12.O4 
DIJ1J5-3U2J5 40.801 42310 104% 59.470 43.054 72% 9.05C 21. 

Kadastro Projesi 
(BİTLİS İLİ) 

01.01J3-31.tUI3 
01.01.04-31.12J4 
OU1.05-31.I2J5 65JS( 99.92C 153% 39.297 37.772 96% 29.684 6. 

Kadastro Projesi 
(KİLİS İLİ) 

01.MJ3-31.11I3 
01.01J4-31.12.04 
Dl.01.tS-31.ai» m 2.75(1 573% 1.758 3.00C 171% 8J94 

Kadastro Projesi 
(SÜRT İLİ) 

I1J1.03-31.12J3 
HJ1J4JU2J4 
01.01 J541.12.I5 39.94i 17.17( 43% 51.331 20.062 39% 8.522 1. 

Kadastro Projesi 
(ŞIRNAK İLİ) 

01.01.O3-31.lLO3 
S1.01.04-31.12J4 
0IJ1.O5-3U2.O5 36.65i İ 11 .725 59% 53.27i 30.184 57% 7.902 1. 

* Kadastro iretünisott koy bankı otop, yıl basıada programlasın kadastro firetini olağanüstü haller dısmda yd soon itibariyle tamasslanıiMktadır. 

http://D1.I1.I3-3MZ.I3
http://HXI.03-31.12.03
http://01.01J3-31.tUI3
http://OU1.05-31.I2J5
http://01.MJ3-31.11I3
http://Dl.01.tS-31.ai�
http://I1J1.03-31.12J3
http://01.01.O3-31.lLO3


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
AMASYA VE RİZE İLLERİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE Fİ 

PROJENİN ADI 

KatLutro Projesi 
(AMASYA İLİ) 

Kadastro Projesi 
(RİZE İLİ) 

BAŞLAMA VE noiE
t 

BİTİŞ TARİHİ • B * U 

ti.tisj-ii.i2.sj 
01.O1.M-J1.1I M 

aui.to-3i.iLai 
D1.01.W-J1.12-M 
Dl.tl.OMI.lUS 

1003 YİLİ (YTL) 

ÖDENEĞİ HARCAMASİ 

10.693 1 7 3 M 

59.283 32.161 

FUUd% 

* 

Nakdi 

163% 

5 4 % 

Z004 YILKYTL) 

ÖDENEĞİ HARCAMASI 

15.974 20.2te 

84.064 44.007 

F U U t t 

2*05 YİLİ (YTL) (hari 

Nakdi W ÖDENEĞİ 

126% 

52% 

HARCAM 

30.251 10. 

32.089 18. 

* Kadastro •retiaMoıiz Uy bazında akıp, yd baısada programlıma kadastro aretttai otataaasrl haller dısada yıl tana İtibariyle taansslaaauktadtr. 

İLLE* IANKAII SINIL M0l>Ortt.040NCC 

ntojeMNAn 

HMUTABIKTÖM 

TATVAN 

uuutEzttnıin 

MUTKİ 

a t A R P U M i a i K T O M 

HLtAM 

AHLAT 

AHLAT<KOP.UMA1 

tOasnunıaur raKO 

ADILCEVAZ 

AHLAT 

HIZAN^VDINLAK 

KAMA! BASTON aaKTOHU 

AKLAT (OİTLİS) 
KANALltASTON U M U * 
Alılma) İNŞAATI 

OASLAMA 
VE 

BİTİŞ TMİMLO»! 

» 9 S 20M 

2004-2005 

200O-2SOS 

aoos-zsos 

M0S-2SO4 

2002-2*01 

200S-2O0I 

2001-200* 

10U-20M 

1SII-200S 

»oje»Ec*Li <mj 

1»<0J 

941 SOS 

4SM 

•0 000 

46. İ M 

1244 

4209 

2 400 OM 

*.*1S0OO 

1S.SOO.000 

• İ T L r l İL İNDİ Y A P I U N V I YAPIMI PLANLANAN YAT1MMLAJM AİT Ö O I M I K L I I I 
200svıu r r n j 

âoeNEOi 

•0000 

4S.1M 

• 244 

MOOOOCrTL) 

000.000 

1.700 000 

HMCANASI 

a.oss 

tısr 

ıtsooa 

1S3.000 

1.74J.000 

2004 r«J (YTL) 

CDeNEâl 

12B.402 

•0 00* 

49. İ M 

• 244 

2*0 000 

soo.ooa 

2 11*000 

HARCAMASI 

120.402 

»142 

2*109 

575 OM 

24.000 

2. tOS. 000 

2*0* VIU 

OMNMI 

«150* 

« M i l 

•0.000 

700.000 

1.000 000 

172*001 

http://ti.tisj-ii.i2.sj
http://aui.to-3i.iLai
http://D1.01.W-J1.12-M
http://Dl.tl.OMI.lUS
http://1S.SOO.000


İLLER BANKASI OENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER 

PROJENİ ADI 

HARtTA SEKTÖRÜ 

SEZİN 

KARAKOCAN 

YURTBAŞt 

İÇMESUYU SEKTÖRÜ 

ELAZIĞ 

ASINO 

BEYMANIO 

HAN KENDİ (•) 

SİVRİCE 

MOLLAKENDIO 

YARIMCA (•) 

BÛKARDIH 

KANALİZASYON 
8EKTflRÛ(YTL.) 

HANKENDI (ELAZIĞ) 
KANALİZASYON İNŞAATI 

KARAKOCAN (ELAZIĞ) 
KANALİZASYON İNŞAATI 

SİVRİCE (ELAZIĞ) 
KANALİZASYON İNŞAATI 

BAŞLAMA 
VE 

BtTlSTAPJHLERİ 

2004-200S 

2006-2006 

2004-2008 

1987-2006 

2002-3004 

2001-2004 

2001-2004 

1987-2003 

1888-2004 

1888-2004 

2005-2007 

1888-2005 

1987-2005 

1993-2005 

GEZİN (ELAZIĞ) ^ ^ 
KANALİZASYON İNŞAATI 

PROJE BEDELİ (YTL) 

107.611 

S9 921.00 

139410 

13000 000 

800000 

300.000 

«00000 

2 355.000 

800.000 

500,000 

1100 000 

3638.000 

esoo.ooo 

17.000.000 

981.551 

2001YU (YTL) 

ÖDENEĞİ 

«5.000 

110.000 

55.000 

130.000 

385.000 

110000 

110.000 

0 

220000 

1.150.000 

1.000000 

HARCAMASI 

7000 

0 

0 

0 

55 000 

0 

0 

0 

0 

1.272.000 

553.000 

2004 Y t l (YTL) 

ÖDENEĞİ 

27711 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

70 a » 

1885000 

1.000.000 

HARCAMASI 

27.711 

1.187.J83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.838.000 

830.000 

2005 Y U 

ooeNEûl 

107*11 

«8921 

111.898 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

500000 

500 000 

3B70000 

1825000 

793.241 

O DPT M&JteşariıJı'nın 28.07.2003 tarih ve 2003/S sayılı genelgesi hükümleri gereğince Bankammn 2004 yılı yatırım programından çfcarttmıstif. 



PROJENİN Af> 

•ARPIAMSEKTORO 

sutrr 

PERVARİ r ) 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

2001-2003 

PROJE8E0EÜ (YTL) 

n 

200.000 

İLLER BANKASI OINEL M O D O R L O G O N C E 
SİİRT İLİMDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER 

20MYIU (YTL) 

OOENEâl 

0 

HARCAMASI 

0 

2004YILI (YTL) 

OOENEÖI 

0 

HARCAMASI 

1.B2IJJ1 

0 

2005VUJ 

ODENEÛI 

•90.000 

(*) SHrl Veliliği ti Özel İdare MOdCMOflO İle yapılan protokol gerejl 27.05.2004 tarihinde ektimin pereden kerf Oenmıetır. 
I**) OPT. MOatetarlıSrrın 28 07.2003 tartı ve 2003(5 sayılı genelgesi hOkOmleri gereğince Bankamnm 2004 yılı yatrım program nidan çfcamlmıştır 

İLLER BANKASI O E N E L M 0 D O R L O Ö O N C E 
ÇANKIRI I U N D E YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIR IMLARA AİT Ö D E N E K L E R 

PROJENİN ADI 

HARİTA aCKTORO 

MERKEZ 

ŞASANOZO 

IHAR PLANI UKTORO 

VAYLAKENT 

İÇMasUYU •aKTOKO 

ÇANKIRI 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

2OO4-2O06 

2004-2006 

2004-2006 

2005-2006 

PROJE BEDELİ (YTL) 

206.674 

31.412.00 

16.000 

23.O00.0O0 

20O3 YIU (YTL) 

ÖDENEĞİ 

0 

HARCAMASİ 

0 

20O4Y1U (YTL) 

OOENEâl 

71 466 

16336 

16.000 

HARCAMASI 

71466 

16.336 

O 

200 

OOENEOl 

136.260 

13.076 

16.000 

2.30O 

Banlumıc Marta latarl •»i İçin tak t>kr praja nuntaraaı la orobal btr ödanak ayrılmaktadır. 
200S Yılı İçin ayman toplam Odanak 22.960.000 YTL dtr. 
UatadaU aOz konulu tylar ttıala adMDcça harcamaları olofeal odanaktan kanuianmaktadır. 



PROJENİN ADI 

HARİTA SEKTOflO 

SOLHAN 

ILICALAR 

ICMESUYU SEKTÖRÜ 

SOLHAN 

BİNGÖL 

YAPI İSLERİ 8EKTÛR0 

OENC 

BAŞLAMA 
VE 

am$ TARİHLERİ 

2003-2003 

2003-3004 

200S-2007 

1M3-2003 

1887-2003 

PROJE BEOEÜ (VTL) 

78246 

11844» 

4000 000 

n 

710000 

İLLER BANKASI OENIL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
SİNOÖL lÜNOf YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖOENEKLER 

2003 YHJ (YTL) 

ÖDENEĞİ 

78.244 

, Q 

._jş8»o 

HARCAMASI 

7İ.248 

881311 

. 1 » ! » 

2004YIU (YTL) 

ÖDEN BÖI 

119448 

g 

HARCAMASI 

118.44» 

1,B«P7t 

2O05YI 

ODENEÛI 

f ) 17.10 2003 MıWn»B«>ınıtrl»v«l«lOTBMM>»>A»llltMO«nılMadQrtiiaol» Bvttımtfimlıy^tUrfmKtalfnÇtoınUnMBmUmn&fimnt, 

PROJENİN AH 

İCIIE8UTV SEKTÖRÜ 

KUMÇAT1 

KANALİZASYON 
8EKTÛRÛ 

İDİL(ŞIRNAK) 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

2005-2007 

1993-2005 

PROJE BEDELİ (YTL) 

1.900.000 

7.0SS.OOO 

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
SIRNAK HİNDE Y A P I U N VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER 

2003YIU (YTL) 

ÖDENEĞİ 

0 

t 000.000 

HARCAMASI 

0 

1.062.000 

2004 YHJ (YTL) 

ÛOENEÖI 

0 

5M.O0O 

HARCAMASI 

0 

627.000 

200SYI 

ÖDENEĞİ 

400.00 

1.000.00 



İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
AMASYA İLİNDE YAPILAN VE YAPHI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER 

PROJENİN A U 

HARİTA SEKTÖRÜ 0 

AMASYA (Mrk) 

DEST» 

BAŞLAMA 
VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

2002-2004 

2005-2005 

I W R PLANLAMA SEKTÖRÜ 

BALUÜERE 

İÇUESUYUSEKTORO 

AMASYA 

SULUOVA 

2004-2005 

1982-2003 

1999-2005 

KANALİZASYON SEKTÖRÜ 

MERZİFON 

SULUOVA 

1997-2005 

2000-2005 

PROJE BEDELİ (YTL) 

961.170 

42150 

17.000 

24760000 

10.900.000 

17.028000 

34.807.000 

2003 T U (YTL) 

ODENEOl 

754.917 

0 

480.000 

3.200.000 

900.000 

2.900.000 

HARCAMASI 

754.917 

0 

75.000 

1.059.000 

960.000 

2.M1.000 

2004 Y L (YTL) 

ÛOENEÛİ 

206253 

17.000 

0 

1.500000 

1.476.000 

4.000.000 

HARCAMASI 

200İ46 

10.345 

546.350 

1.985.000 

1.456.000 

3.850.000 

2O0JYU 

OOENEÖİ 

42150 

17.000 

0 

500000 

3.600.000 

4.730000 

O B«kanu Hırtı l ( M İçin Mk»(tojı ruMr«ı k 0oM bir Adır* 

O Hırcmalır toplamı tesislerin yaptıma beftanMıfiı tarihten idbaran yapian harcamaları kapsamaktadr. 



İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
RİZE İLİNDE YAPILAN VE YAPIM PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER 

MOJMNAOI 

HAMT* MKTORO f i 

RİZE (Mrk) 

A.RDEŞEN 

ÇAYELİ 

İMA* PLAJrLAMAtlKTORO 

RİZE (Vık) 

İCMMvrv M K T O R O 

RİZE 

ÇAVEU 

OEREPAZARI 

OOMCYaU 90N006DU 
İYİDE RE 
KALKAHDERE 
KENURU 
UURAOİVE 
ÇAVKENT 

KAHAI.HA8T0H SSKTORtl 

AROCŞEN 

m a s a l 

AL|PAŞA-CAR*> 
DEİIRM ENDERE-FENER 
MAHALLELERİ 

ÇAVEU II. KISIU 

PAZAR 

VI 
SITI» TARKjlRl 

2004 - 2000 

2000-2005 

20042005 

»05-2005 

15*2-2005 

1»«0-2004 

1M3-2004 

ıw7-»gs 

1557-2002 

1H7-3M5 

1071-2005 

1SM-20O4 

1B0J-2OM 

PROJt MDCÜ (YTLI 

47» DM 

210140 

37».sıe 

150.000 

4e.25S.000 

K.SOCOOO 

4.500.000 

ia.7».0«) 

4525.000 

5.7H.0OO 

47.132 OM 

2.645.000 

4.453.000 

200» YILI (YTL) 

a e i H M i 

1 100.000 

120.DM 

55.000 

220.000 

120.000 

•so.oao 

1.0*0000 

715 000 

340 000 

HARCAMASI 

1214 000 

327.000 

42.000 

328.000 000 

«57 000 

1.175.000 

714 000 

435.000 

»04 Y U (YTLI 

O M N M I 

1.500.000 

5.600.000 

200.000 

1 500.000 

260.000 

340000 

104.000 

HARCAMASI 

410.000 

4V000 

7.000 

61.000 

540.000 

441.000 

772.000 

MOCYU (YT 

ODİNtM 

475.000 

211140 

370515 

5O0 000 

3000000 

0 

3.000.000 

500.000 

soo.ooo 

O Bankamı Harita Islan için tak bir proja numara» üa global t * odanak ayrtmalaactr 2005 yık içki ayrıJan toplam 6daneK22 SSO.OOOYTl. dr Ustadaki söz konutu 

(—) Harcamalar toplamı tssiolann yapımına batlaraldç) tarıhtan Hbaran yapılan harcamasın kapsamaktadır. 

Islar tMla ad 

http://4e.25S.000


T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

563.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ay
rılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/7456) 

20.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip oiduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha İyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

25 TEMMUZ 2005 
Sayı : B.13.APK..0-12-0O-0O/:sao-.2--S6S 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e ait 7/7456 Esas 
No'lu yapılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genci Müdürlügü'nün, Bitlis İli için 2005 
yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. , 

Bilgilerinize arz ederim s^pTl^lcr'/&*'*& 
' Murat BAŞESGİOĞLU 

Bakan 

- 2 0 1 1 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

564.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7457) 

3O.06.2OO5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yabrımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? -
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E SOSYAL, G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

26 TEMMUZ 2005 
Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/3>2=> - » - f o o 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/7457 Esas 
No' lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Elazığ IH için 2005 yılında planlanmış yatırımı 
bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye tş Kurumu Genel Müdürlüğü*nün Avrupa Eğitim 
Vakfı* nın teknik desteği 2003 yılında uygulamaya konulan Aktif İşgücü Programları Projesi 
Yeni Fırsatlar Hibe Programı kapsamında yeni bir hizmet binası inşaatına başlanmıştır. Bu 
hizmet binası inşaatı için 315.980,93 EuroMuk kaynak ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

- 2012 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

565.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/7458) 

3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGÎOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi Içfn hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T.C. 

Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

26 TEMMUZ 2005 
Sayı : B. 13.APK.0-12-00-00/2>2^~ ?-*>^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/74S8 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve 
Bag-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Kilis İli için 200S yılında planlanmış yatınım 
bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye tş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Eğitim 
Vakfı'nın teknik desteği 2003 yılında uygulamaya konulan Aktif işgücü Programları Projesi 
Yeni Fırsatlar Hibe Programı kapsamında yeni bir hizmet binası inşaatına başlanmıştır. Bu 
hizmet binası inşaatı için 279.995,10 Euro'luk kaynak ayrılmıştır. ^7 

Bilgilerinize arz ederim f/yi 1*2' <"2&4 ty% ' 
' Murat BAŞİSSCtOĞLU 

Bakan 

- 2013 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

566.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun 
cevabı (7/7459) 

3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

25 TEMMUZ 2005 
Sayı : B.l3.APK.0-12-00-00/ 2 > t o - « 4 ( . 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e ait 7/7459 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bag-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Siirt İli için 2005 
yılında planlanmış yatınım bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

' Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

2014 -
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567.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BASESGİOĞLU'nun cevabı (7/7460) 

3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı »İmiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi içirt hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruiuşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatınmlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

25 TEMMUZ 2005 

Sayı : B.13.APK.O-12-00-00/3a=» ~2-t>C> 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMtREL'e ait 7/7460 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye tş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Çankırı İli için 
2005 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

f Murat BAŞESGİO BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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568.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7461) 

30 .06 .200S 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, barım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi içih hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T.C. 

Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

25 TEMMUZ 2005 

Sayı : B.l 3.APK.0-12-00-00/S*=» - ?-5>&V 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/7461 Esas 
No' lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile 
Türkiye îş Kurumu Genel Mudurluğtt'nUn, Bingöl İli için 2005 yılında planlanmış yatırımı 
bulunmamaktadır. 

Bag-Kur Genel Müdürlüğü'nce 2005 yılı Idame-yenileme kapsamında 295.0O0.-YTL 
ödenek ayrılmıştır, ihale işlemleri yetiştirildiği takdirde yıl içerisinde yapım işine geçilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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569.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sımak İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7462) 

30.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Sımak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin, tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T.C. 

Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

i 

25 TEMMUZ 2005 

Sayı : B.13.APK.O-12-00-00/3»=> - 3-S63 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMtREL'e ait 7/7462 Esas 
No ' lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bag-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Şırnak İli için 2005 
yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 
£_ Murat B A Ş E S G İ O Ğ L U 

Bakan 
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570.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7463) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi İçin ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T. C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02/090.01 

Konu : Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

_ Uf q_ , 2 . 3 6 4 . / ^ / s / 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Bitlis İline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7463 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

F K : — n ı, 
, r, i.- Bakan 
1 - Cevabı yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"BİTLİS İLİNE 2005 YILI t ç t N PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7463 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESt HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,23,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Bitlis ili yatırım programı ve 
bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 
Erozyon Kontrolü Bakım 
özel Ağaçlandırma 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

BİRİMİ 
YTL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
Ha. 
K m . 
K m . 
H a . 

2005 YILI 
PROGRAM 

473.750 
6 0 0 
6 5 0 
50 

8.000 
24.000 

68.950 
2.000 

5 
2 

50.000 

GERÇEKLEŞME 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 300.000.- YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

571.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7464) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4 . Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamianamama sebepleri nelerdir? 

- 2019 -
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- U O S» ' i ] 0 i (Z I 2 /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "2003-2004 
yıllarında Bitlis İline yapılan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin" 7/7464 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

/j^öBnanPEPE 
L/* Bakan 

EK: 
1- Cevabi yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"2003-2004 YILLARINDA BİTLİS İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 
7/7464 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşiannda Bitlis İline yönelik 2003 ve 2004 yıllan 
yatınm programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 

Ağaçlandırma Yatırımları 

Ağaçlandırma 
Rehabilitasyon 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 
Özel Ağaçlandırma 
Or-Köy Yatırımları 

Ormancılık Yatırımları 

Yeni Yol 
Sanat Yapısı 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Km. 
Km. 

2003 YILI 
PROG. 
4.000 

-
-
-
-

12.000 

-
2 

GERÇEK. 
-

-
-
-
-

-

-
-

2004 YILI 
PROG. 
500.000 

200 
200 
400 
50 

7.673 

48.000 

2 
2 

GERÇEK. 
491.799 

-
-

650 
57 

6.400 

44.000 

17 
-

OR - KÖY kredileri kapsamında Bitlis İli orman köylülerine 2003 yılında; 148 milyar 
602 milyon TL., 2004 yılında; 300 milyar TL ferdi kredi verilmesi programlanmış olup, 
tamamı kredi olarak verilmiştir. 
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572.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7465) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin • tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T. C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- / f / | - t 3 S " ? {2 I §72005 

Konu : Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Elazığ İline 
2005 yılı için planlanan yatmmlara ve aynlan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7465 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: ' y > t ) 8 m a n PEPE 
1 - Cevabi yazı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"ELAZIĞ İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7465 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,23,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Elazığ tli yatırım programı ve 
bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Fidan Üretimi 
özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
AR- GE Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

BİRİMİ 
YTL. 
Ha. 
Ha . 
Ha . 
Ha . 
Ha . 
Ha . 
Adet 
H a . 
T o n 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
YTL. 

YTL. 

2005 YILI 
PROGRAM 

2.841.500 
150 
800 
2 0 0 
3 0 0 

2.200 
7.000 

6.000.000 
100 
41 

8.000 
118.000 

119.000 
116.600 
5.000 

4 
2 

17.000 

GERÇEKLEŞME 
1.059.763 

150 
50 

2 0 0 
-

1200 
2 1 0 

6.235.000 
-
-
-

3.074 

876 
-
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 300.000 YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

573.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7466) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ^-—. 

Elazığ İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Elazığ İlinde, Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir?' 
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T. c . 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurula Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02/090.01 

Konu : Sayın Kemal DEMtREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

- U l l . - 'Z - JS"? {2 / g /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in "2003-2004 
yıllarında Elazığ îline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7466 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK-

1- Cevabi yazı " " Oam-n P K P E 
J Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMlREL'İN 
«2003-2004 YILLARINDA ELAZIĞ İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE 

AYRILAN ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 
7/7466 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında Elazığ İline yönelik 2003 ve 2004 
yılları yatırım programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Mera Islahı 
Fidan Üretimi 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli Park 
Yatırımları 
Ar-Ge Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Amenajman 
Yeni Yol 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

Milyon TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ton 
Milyon TL. 
Milyon TL. 

Milyon TL. 
Milyon TL. 
Ha. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Milyon TL. 

2003 YILI 
PROG. 

3.165.615 
400 
215 
-
-

2.440 
4.850 

-
4.845.000 

0.7 
-

63.000 

124.000 
164.000 
3.000 

132.000 
2 
2 
-

GERÇEK 
798.298 

400 
215 

-
-

4.015 
4.850 

-
4.845.000 

-
3.475 
49.461 

66.000 
161.000 
5.732 

-
9 
-
-

2004 YILI 
PROG. 

3.834.050 
200 
500 
150 
200 

2.200 
7.070 

100 
5.495.000 

0.5 
6.822 

136.000 

107.205 
96.000 
10.000 

-
3 
2 

98.117 

GERÇEK. 
1.237.395 

162 
500 
150 
300 

1.840 
7.070 

-
5.495.000 

90 
3.223 
85.804 

61.070 
30.800 

-
-
9 
4 

106.000 

OR-KÖY kredileri kapsamında Elazığ İli orman köylülerine 2003 yılında; 148 milyar 
750 milyon TL., 2004 yılında; 299 milyar TL ferdi kredi verilmesi programlanmış olup, 
tamamı kredi olarak verilmiştir. 

Ayrıca, 2004 yılında Elazığ İlinde 25 ili kapsayan Hava Kalitesi İzleme Ağı 
kapsamında, yaklaşık maliyeti 65 milyar TL. olan, hava kirliliği ölçümü yapmak üzere 
otomatik olarak çalışan verileri on-line aktarma özelliğine sahip bir adet hava Kalitesi İzleme 
İstasyonu kurulmuş bulunmaktadır. 
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574.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Kilis İlinde 2005yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7467) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

B u r s a M i l l e t v e k i l i 
Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4 . Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin, tamamlanmadı 

hedeflenmektedir? 

T. O 
Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I 

Araştırma Planlama v e Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

Say . : B . 1 8 . 0 . A P K . 0 . 0 3 - 0 2 / 0 9 0 . 0 1 - U * 5 - Z- ^ ^ ° M ' S / 2005 

K o n u : Say ın K e m a l D E M Î R E L ' i n 
Yazı l ı Soru Öne rges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: T B M M ' n i n 13 /07 /2005 tar ih v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 2 7 9 8 sayı l ı yaz ıs ı . 

t lgi yazı e k i n d e a l ınan Bursa Mil le tveki l i Say ın K e m a l D E M Î R E L ' i n "Ki l i s t l ine 
2 0 0 5 yılı için p l a n l a n a n ya t ı r ımla ra ve ayr ı lan ödenek mik ta r la r ına i l i şk i 'V 7 /7467 esas sayılı 
yazı l ı soru öne rges i B a k a n l ı ğ ı m ı z c a ince lenmiş o lup , cevab i y a z ı m ı z i l iş ikte 
gönde r i lmek ted i r . 

A r z e d e r i m . 
E K : 
1 - C e v a b i y a z ı B«Ua»n 

B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M t R E L ' t N 
" K İ L İ S Î L İ N E 2 0 0 5 Y I L I İ Ç İ N P L A N L A N A N Y A T I R I M L A R A V E A Y R İ L A N 
Ö D E N E K M İ K T A R L A R I N A İ L İ Ş K İ N " 7 /7467 E S A S S A Y I L I Y A Z I L I S O R U 

Ö N E R G E S İ H A K K I N D A Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I N I N C E V A B I 

1,2,3.4- B a k a n l ı ğ ı m ı z ve bağl ı kuru luş la r ında 2 0 0 5 yılı K i l i s t l i ya t ı r ım p r o g r a m ı ve 
b u g ü n e k a d a r k i g e r ç e k l e ş m e d u r u m u n u gös te r i r t ab lo a şağ ıdad ı r . B a k a n l ı ğ ı m ı z ya t ı r ım 
p rog ramla r ı y ı l l ık o l u p , yıl ı i çe r i s inde p rogramla r ın t a m a m ı n ı n gerçek leş t i r i lmes i 
hede f l enmek ted i r . 

F A A L İ Y E T A D I 

A ğ a ç l a n d ı r m a Y a t ı r ı m l a r ı 
A ğ a ç l a n d ı r m a 
A ğ a ç l a n d ı r m a B a k ı m 
E r o z y o n K o n t r o l ü 
E r o z y o n K o n t r o l ü B a k ı m ı 
M e r a Is lahı 
ö z e l A ğ a ç l a n d ı r m a 
T o h u m Ü r e t i m i 
O r - K ö y Y a t ı r ı m l a r ı 

B İ R İ M İ 
Y T L . 
H a . 
H a . 
Ha. 
H a . 
H a . 
H a . 
T o n 
Y T L . 

2 0 0 5 Y I L I 
P R O G R A M 

8 3 3 . 1 0 0 
4 0 0 

3 .500 
2 0 0 
5 0 0 
3 0 
3 0 
3 

8 .000 

G E R Ç E K L E Ş M E 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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5 75. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin 
cevabı (7/7468) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ky Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğai yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır?^ 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T . C . 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02-090.01- 4 U 4 - Z . 3 e S I \2 / % /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alman Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in "2003-2004 
yıllarında Kilis İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7468 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1 - Cevabi yazı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMIREL'İN 
«2003-2004 YILLARINDA KİLİS İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7468 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında Kilis İline yönelik 2003 ve 2004 yılları 
yatırım programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 

Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Erozyon Kontrolü 
özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Doğa Koruma ve Milli Park 
Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 

Milyon TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ton 
Milyon TL. 

Milyon TL. 

2003 YILI 
PROG. 
63.325 

-
410 

-
-

0.7 
11.000 

-

GERÇEK. 
26.374 

-
439 

-
-
-
-

-

2004 YILI 
PROG. 
176.500 

-
100 
100 
30 
0.5 
-

27.000 

GERÇEK. 
80.131 

118 
94 
-
-
-
-

15.000 

OR-KÖY kredileri kapsamında Kilis İli orman köylülerine 2003 yılında; 59 milyar 
850 milyon TL., 2004 yılında; 123 milyar 632 milyon TL ferdi kredi verilmesi programlanmış 
olup, tamamı kredi olarak verilmiştir. 

576.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Siirt İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin 
cevabı (7/7469) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 4U 5 - "2-3 £ 2 - [2. I % /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "2003-2004 
yıllarında Siirt İline yapılan yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7469 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
EK: 
1- Cevabi yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"2003-2004 YILLARINDA SİİRT İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 
7/7469 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında Siirt İline yönelik 2003 ve 2004 yıllan 
yatınm programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 

Ağaçlandırma 
Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Özel Ağaçlandırma 
Or-Köy Yatırımları 

Doğa Koruma ve Milli 
Park Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 

Kadastro 
Yeni Yol 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Ha. 
Km. 
Ha. 
Milyon 
TL. 

2003 YILI 
PROG. 
490.750 

150 
-
-

240 
-
-
-

35.000 

58.000 

3.000 
6 
2 

7.198 

GERÇEK. 
58.985 

-
-
-

60 
-
-

10.072 

-

36.000 

10 
-

7.198 

2004 YILI 
PROG. 
561.900 

-
150 
200 
350 
60 

1.065 
7.673 

53.000 

60.500 

3.000 
5 
2 
-

GERÇEK. 
164.098 

2 
-

150 
347 

-
1.065 
6.466 

49.615 

34.900 

-
17 
-

5.000 

OR-KÖY kredileri kapsamında Siirt İli orman köylülerine 2003 yılında; 156 milyar 
TL., 2004 yılında; 348 milyar TL ferdi kredi verilmesi programlanmış olup, tamamı kredi 
olarak verilmiştir. 
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577.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Siirt İlinde 2005yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7470) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m a l D E M I R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i . 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı,, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2 . Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 18.0.APK.0.03-02/090.01 - Ulb -2-3£ 3 lZ/% /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in "Siirt İline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7470 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: V-^ösman PEPE 
1 - Cevabi yazı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL, DEMİREL'İN 
"SÜRT İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 
7/7470 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

Ç E V R E VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,23,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Siirt tli yatırım programı ve bu 
güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Fidan Üretimi 
Özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 

BİRİMİ 
YTL. 
H a . 
H a . 
H a . 
H a . 
Adet 
H a . 
T o n 
YTL. 
YTL. 
H a . 
K m . 

2005 YILI 
PROGRAM 

228.05O 
• 
-

4 0 0 
3 5 0 

770.000 
8 0 0 

5 
8.000 

69.100 
4.000 

6 

G E R Ç E K L E Ş M E 
144.229 

7 0 
100 
2 0 0 

-
-

23 
-
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 350.000 YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, 2005 yılında Siirt İlinde Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında, hava kirliliği 
ölçümünü yapmak üzere otomatik olarak çalışan, verileri on-line aktarma özelliğine sahip 1 
adet hava kalitesini izleme istasyonu kurulacaktır. 

578.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7471) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Çankırı İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha İyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01- (.11_fc> -"Z.3^"4- ( 2 . / & / 2 0 0 5 

Konu : Sayın Kemal DEMlREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

îlgi : TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in "2003-2004 
yıllarında Çankırı iline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin " 7/7471 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
EK: 
1- Cevabi yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"2003-2004 YILLARINDA ÇANKIRI İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE 

AYRILAN ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7471 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında Çankırı İline yönelik 2003 ve 2004 
yıllan yatırım programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 
Ağaçlandırma 
Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Fidan Üretimi 
Tohum Üretimi 
Özel Ağaçlandırma 
Or-KSy Yatırımları 

Doğa Koruma ve Milli 
Park Yatırımları 
Ormancılık 
Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ton 
Ha. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Milyon 
TL. 

2003 YILI 
PROG. 

1.616.838 

660 
1.575 

-
-

550 
1.700 

4.895.000 
1.5 
29 
-
-

84.000 

-
13 
10 
5 
-

GERÇEK. 
1.030.760 

585 
1.575 

-
-

550 
1.700 

4.895.000 
1.9 
29 

2.020 

-
72.000 

-
14 
12 
5 
-

2004 YILI 
PROG. 

2.061.400 

800 
1.860 
200 
150 
6 0 0 
1.300 

1.967.000 
1 

4 6 6 
7.673 

-
353.500 

5.000 
20 
15 
12 
-

GERÇEK. 
1.240.916 

197 
1.860 
200 
200 
800 

1.300 
1.967.000 

-
466 

4.300 

12.240 

105.500 

-
22 
16 
13 

2.000 

Bunların dışında; 2003 yılında Çankırı İl Merkezi, Yapraklı-Ilgaz-Kurşunlu-Çerkeş ve 
Şabanözü ilçelerine Dünya Bankasından sağlanan krediyle TEFER Projesi kapsamında 
toplam değeri 108.000 ABD Dolan olan 6 adet Otomatik Meteorolojik Oözlem Sistemi 
kurulmuştur. 

Or-Köy kredileri kapsamında Çankırı İli orman köylülerine 2003 yılında; 205 milyar 
992 milyon TL., 2004 yılında; 364 milyar 252 milyon TL ferdi kredi verilmesi programlanmış 
olup, tamamı kredi olarak verilmiştir. 

Ayrıca, 2004 yılında Çankın İlinde Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında, hava 
kirliliği ölçümünü yapmak üzere otomatik olarak çalışan, verileri on-line aktarma özelliğine 
sahip 1 adet hava kalitesini izleme istasyonu kurulmuştur. 
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579.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7472) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi içirt hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yıfı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hanglleriniri tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T. C. 
Ç E V R E VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-O2/090.01- l l l fc - 2 - 3 £ S " VI I S /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Çankırı İline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7472 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"ÇANKIRI İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7472 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,23,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Çankırı îli yatırım programı ve 
bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Fidan Üretimi 
özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Sanat Yapısı 

BİRİMİ 
YTL. 
H a . 
H a . 
H a . 
H a . 
H a . 
Adet 
H a . 
T o n 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
H a . 
K m . 
K m . 
K m . 

2005 YILI 
PROGRAM 

968.650 
100 

1.500 
3 0 0 
700 

1.350 
4.000.000 

50 
4,5 

8.000 
5.000 

292.450 
5.000 

10 
15 
12 

GERÇEKLEŞME 
652.873 

4 2 
-

3 0 0 
6 0 0 

-
5.221.000 

12 
-
-
-
-
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 375.000 YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

580.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7473) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. >. x — ^ 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- / ' 1 3 - ?-3 6£ 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

(Z / 8 /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "2003-2004 
yıllarında Bingöl İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7473 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı Osman PEPE 

Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"2003-2004 YILLARINDA BİNGÖL İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE 

AYRILAN ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 
7/7473 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında Bingöl İline yönelik 2003 ve 2004 
yılları yatırım programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 
Ağaçlandırma 
Yatırımları 
Erozyon Kontrolü 
Rehabilitasyon 
Yeşil Kuşak 
Özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy 
Yatırımları 
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 
Yatırımları 
Ormancılık 
Yatırımları 
Kadastro 
Amenajman 
Yeni Yol 
Sanat Yapısı 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ton 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Km. 
Km. 

2003 YILI 
PROGRAM 

4.000 

-
-

-
-
-

33.000 

36.000 

-
-
4 
2 

GERÇEK. 
-

-
-

-
-
-

34.000 

942 
-
6 
-

2004 YILI 
PROGRAM 

590.000 

300 
300 
100 
50 
1 

7.673 

12.000 

436.000 

2.000 
240.000 

4 
2 

GERÇEK 
7.339 

-
-
-
-
-
-

114.000 

-
227.200 

-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında Bingöl İli orman köylülerine 2003 yılında; 121 milyar 
875 milyon TL., 2004 yılında; 76 milyar 992 milyon TL ferdi kredi verilmesi programlanmış 
olup, tamamı kredi olarak verilmiştir. 
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581.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bingöl İlinde 2005yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T. C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- ( ( 2 0 - * Z . ? ^ " ^ /2_ / Ç> /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in "Bingöl İline 
2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7474 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

1- Cevabı yazı 1 k ^ _ . 
\-^ Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
«BİNGÖL İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7474 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Bingöl îli yatırım programı ve 
bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatınm 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hede ilenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Erozyon Kontrolü 
özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

BİRİMİ 
YTL. 
Ha. 
Ha. 
Ton 
YTL. 
YTL. 
Ha. 
Km. 
Km. 
YTL 

2005 YILI 
PROGRAM 

295.400 
600 
50 
6 

8.000 
51.250 
3.000 

3 
2 

21.000 

GERÇEKLEŞME 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 75.000 YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

582.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7475) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarltk bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02/090.01- illi - Z-3^"S 

Konu : Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

Hl% /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alman Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "2003-2004 
yıllarında Şırnak İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlanna ilişkin" 7/7475 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1 - Cevabi yazı Osman PEPE 

Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
'2003-2004 YILLARINDA ŞIRNAK İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 
7/7475 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında Şırnak iline yönelik 2003 ve 2004 
yıllan yatınm programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 
Ağaçlandırma 
Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Erozyon Kontrolü 
Or-Köy 
Yatırımları 
Ormancılık 
Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Ha. 
Km. 

2003 YILI 
PROGRAM 

1.250 

-
-
-

13.000 

2.000 
-

GERÇEK. 
-

-
-

90 

-

-
-

2004 YILI 
PROGRAM 

80.000 

-
100 
-

15.000 

-
2 

GERÇEK. 
54.656 

105 
-
-

-

-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında Sımak İli orman köylülerine 2003 yılında; 138 milyar 
400 milyon TL., 2004 yılında; 269 milyar 700 milyon TL ferdi kredi verilmesi programlanmış 
olup, tamamı kredi olarak verilmiştir. 
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583.-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7476) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
_ Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T. C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.O.APK.0.03-O2/090.01- İi1.1~- "Z~3^ ' i 2. / S /2005 

Konu : Sayın Kemal DHMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi: TBMM'nin 13/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in "Şırnak İline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7476 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. > ./&k&**~^7 

Arz ederim. f /J^r'--^ / 
E K : 
1- C e v a b i y a z ı 

O s m a n P E P E 
/ B a k a n 

B U R S A M I L L E T V E K I L I S A Y ı N K E M A L D E M I R E L ' I N 
" Ş ı R N A K ı L Î N E 2 0 0 5 Y ı L ı I Ç I N P L A N L A N A N Y A T ı R ı M L A R A V E A Y R ı L A N 

Ö D E N E K M I K T A R L A R I N A I L I Ş K I N » * 7 / 7 4 7 6 E S A S S A Y I L I Y A Z I L I S O R U 
Ö N E R G E S I H A K K ı N D A Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L ı Ğ ı N ı N C E V A B ı 

1 , 2 , 3 , 4 - B a k a n l ı ğ ı m ı z v e b a ğ l ı k u r u l u ş l a r ı n d a 2 0 0 5 y ı l ı Ş ı r n a k t l i y a t ı r ı m p r o g r a m ı v e 
b u g t l n e k a d a r k i g e r ç e k l e ş m e d u r u m u n u g ö s t e r i r t a b l o a ş a ğ ı d a d ı r . B a k a n l ı ğ ı m ı z y a t ı r ı m 
p r o g r a m l a n y ı l l ı k o l u p , y ı l ı i ç e r i s i n d e p r o g r a m l a r ı n t a m a m ı n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i 
h e d e f l e n m e k t e d i r . 

F A A L İ Y E T A D I 
A m a ç l a n d ı r m a Y a t ı r ı m l a r ı 
A ğ a ç l a n d ı r m a 
A ğ a ç l a n d ı r m a B a k ı m 
F i d a n O r e t i m i 
Ö z e l A ğ a ç l a n d ı r m a 
D o ğ a K o r u m a v e IVfllli 
P a r k l a r Y a t ı r ı m l a r ı 
O r m a n c ı l ı k Y a t ı r ı m l a r ı 
Y e n i Y o l 

B İ R İ M İ 
Y T L . 
H a . 
M a . 
A d e t 
H a . 
Y T L . 

Y T L . 
K m . 

2 0 0 5 Y1"LI 
P R O G R A M 

6 6 . 5 S O 
7 5 
ıoo 

1 1 .OOO 
6 0 

6 . 0 0 0 

1 6 . 7 0 0 
2 

G E R Ç E K L E Ş M E 
l.OOO 

-----
--

O R - K Ö Y k r e d i l e r i k a p s a m ı n d a 2 0 0 5 y ı l ı n d a 3 0 0 . 0 0 0 Y T L . f e r d i k r e d i v e r i l m e s i 
p r o g r a m l a n m ı ş v e t a m a m ı n ı n y ı l s o n u n a k a d a r v e r i l m e s i h e d e f l e n m e k t e d i r . 

A y r ı c a , 2 0 0 S y ı l ı n d a S ı m a k i l i n d e H a v a K a l i t e s i İ z l e m e A ğ ı k a p s a m ı n d a , h a v a k i r l i l i ğ i 
ö l ç U m u n u y a p m a k Ü z e r e , o t o m a t i k o l a r a k ç a l ı ş a n , v e r i l e r i o n - l i n e a k t a r m a ö z e l l i ğ i n e s a h i p I 
a d e t h a v a k a l i t e s i n i i z l e m e i s t a s y o n u k u r u l a c a k t ı r . 
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584. - Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL 'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına 
Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Sımak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Sırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali SAHİN'in cevabı 

(7/7477, 7/7478, 7/7481, 7/7482, 7/7483, 7/7484, 7/7485, 7/7486, 7/7487, 7/7488, 7/7489, 7/7490, 
7/7491, 7/7492) 

29.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı İçin 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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29.06.200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet AN ŞAHÎN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal OEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet AH ŞAHÎN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı .ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Kilis İlinde, Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde; ; 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

3O.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal D E M I R E L . 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmışbr? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

t 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi Içfn hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazıiı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde,... 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30 .06 .200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

30.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bingöl ilinde. Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHlN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri atmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin' tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Şırnak İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Sımak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? ': 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin' tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ S <o S "2> 
K o n u : » # 

T!?. .&ST2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 13.07.200S tarih ve A.O1.O.GNS.O.1O.00.02-12798 sayılı 
yazısı. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 10.O8.200S tarih ve B.02.1.VGM.0.101.610/ 
3423/13803 sayılı yazısı. 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, 10.08.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0. 
06S.00.00O/1516 sayılı yazısı. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER 
1-İlgi 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

ilgi (b) yazı ve eki 
2- İlgi (c) yazı ve eki 
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T .C . 
B A Ş B A K A N L I K 

Vak ı f la r GencI IVIütiürIi i£(i 

Sayı : B.02. t .VGM.0.101-610/3423 1 3 8 0 3 

Konu : Soru Önergesi ^ -OV^fc 

nr-vurr B A K A N L I G I VR B A Ş B A K A N Y A R D I M C I U Ğ I N A 

İlgi ; 18.07.2005 tarih ve B.02.0.002/5 1 5 1 sayılı yazınız. 

Vakıflar Genci Müdürlüğünün 2003-2004 yı l ı eski eser yatırım programında; ilgi yazı 
ekinde gönderilen, Bit l is, Elazığ, Ki l is , Siirt, Çankırı, Bingöl ve Sımak İl ve ilçelerinde, onarım ve 
restorasyonları tamamlanan eski eserlerin listesi, ile 2005 yılı eski eser yatırım programında yer 
alan eski eserlerin listesi yazı ekinde gönderilmektedir. 2005 yılında Bitl is Merkez Camisi/. 
Minare Camii Onarım ve Restorasyonu ve İşhaııı (Ayakkabıcılar Sitesi) Onarımı, Elazığ I larput 
Ulu Camii Onarım ve Restorasyonu, Ki l is Merkez Çalık Camii Onarım ve Restorasyonu, Siirt 
Merkez Vakı f İşhanı Onarımları ihale edilmiştir. 

Ayrıca söz konusu illerde Genel Müdürlüğümüzce 2003-2004 yılında restore ci-iş)eı devret. 
kal karşılığı, yap- işlet devret modelleri çerçevesinde yapılmış olan herhangi bir yatırım 
bulunmamakla olup. 2005 yılında yapılması planlanan yatırımların listesi de yazı ekinde 
gönderilmektedir. 

Bilgi lerine arz ederim. 

Ahmet T A N Y O L A Ç 
Genci Müdür V. 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.00/ 4'SY£ 

KONU : Soru önergesi 
1 ü -JS- 2005 

D E V L E T BAKANLIĞI VE B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGÎ : 18/07/2005 tarih ve B.02.0.002/5151 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Kemal D E M Î R E L ' e ait 
7/7477, 7/7478, 7/7481,7/7482, 7/7483, 7/7484, 7/7485, 7/7486, 7/7487, 7/7488, 7/7489, 
7/7490, 7 /7491, 7/7492 esas no ' lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek 
cevaplarımız iller itibariyle ayrı ayrı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
1 - Soru Önergeleri Cevabı 

ihmet AT A L A Y 
Genel M ü d ü r V. 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in Bakanlığıma tevcih! 
ettiği, 7/ 7477 ve 7/7478 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

7/ 7477 esas no' lu önerge; 

SORU: 1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir ? 

CEVAP: 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
2005 yılında Bitlis iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

2005 yılı yatırım programında; Bitlis/Merkez Semt Sahası ve 
Açık Spor Tesisleri 115.000,00.-YTL, Adilcevaz Spor Salonu 
yapımı 100.000,00.-YTL, Tatvan Spor Salonu yapımı 100.000,00.-
YTL, Bitlis Kayakevi Tesisleri bakım onarımı için 250.000,00.-
YTL ödenekle yer almaktadır. 

Bitlis ili Özel İdare Kaynaklarından, Güroymak İlçesi semt 
sahası onarımı 20.000,00.-YTL ve Tatvan İlçesi semt sahası 
onarımı için de 15.000,00.-YTL ödenek ayrılmıştır. 

3-4. Bitlis/Merkez Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri , Adilcevaz 
Spor Salonu yapımı, Tatvan Spor Salonu yapımı projesine, özel 
Ödenek (Spor Toto ve Kira) gelirlerimizden ödenek tahsisi Bütçeye 
2005 yılı içerisinde tahmini olarak konulmuş olup, özel ödenek 
kayıtlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne zamanında 
intikal etmesi halinde, sözkonusu işlerin ihalesi yapılarak yıl 
sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Özel İdare Kaynaklarından yapılacak işlere 35.000,00.-YTL. 
harcama yapılmıştır. 

7/7478 esas no' lu önerge ; 

SORU : 1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2003- 2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız 
olmuştur ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri 
nelerdir ? 
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CEVAP: 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
2003- 2004 yıllarında Bitlis İline yönelik yatırımları ve ödenek 
miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

2003 yılı yatırım programında; Bitlis 8 Ağustos Stadı çevre 
duvarı bakım onarımı 35 Milyar TL, Açık Spor Tesisleri bakım 
onarımı 15 Milyar TL ödenek ayrılmıştır. 

2004 yılında Ahlat Spor Tesisleri bakım onarımı 50 Milyar TL, 
Mutki Spor Tesisleri bakım onarımı 15 Milyar TL, Karüstü Pist 
Hazırlama Vasıtası yedek parça alımı 114 Milyar 330 Milyon TL 
ödenek ayrılmıştır. 

Bitlis ili Özel İdare Kaynaklarından, 2003 yılında Güroymak 
İlçesi Futbol sahası tesviyesi 14 Milyar 986 Milyon TL , Merkez 
Panos Futbol Sahası Foseptik Çukuru 3 Milyar 953 Milyon TL. 
2004 yılında Merkez 8 Ağustos stadı bakım onarımı 7 Milyar 80 
Milyon TL, Adilcevaz İlçesi seyirci tribünü yapımı için 57 Milyar 
615 Milyon TL. ödenek ayrılmıştır. 

3-4.2003 yılında 8 Ağustos Stadı çevre duvarı bakım onarımı 35 
Milyar TL, Açık Spor Tesisleri bakım onarımı 15 Milyar TL, 

2004 yılında Ahlat Spor Tesisleri bakım onarımı 50 Milyar TL, 
Mutki Spor Tesisleri bakım onarımı 15 Milyar TL, Karüstü Pist 
Hazırlama Vasıtası yedek parça alımı için 114 Milyar 330 Milyon 
TL harcama yapılmıştır. 

Özel İdare Kaynaklarından 2003 yılında yapılan işlere 18 
Milyar 939 Milyon TL. , 2004 yılında yapılan işlere 64 Milyar 695 
Milyon TL. harcama yapılmıştır. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlandığı halde 
bitirilemeyen projelerimiz bulunmamaktadır. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in Bakanlığıma tevcih ettiği, 
II7481 ve 7/7482 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

7/7481 esas no' lu önerge; 

SORU: 1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir ? 

CEVAP:l-2.Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 
yılında Elazığ iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları aşağıda 
belirtilmiştir. 
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2005 yılı yatırım programında; Elazığ/Merkez 2500 Kişilik Spor 
Salonu inşaatı için 1.223.135,00.-YTL. , Merkez Kapalı Yüzme 
Havuzu inşaatı için 1.141.238,00.-YTL. ödenek ayrılmıştır. 

3-4.Maliye Bakanlığının ödenekleri serbest bırakma oranlan 
çerçevesinde Temmuz 2005 itibariyle Elazığ Merkez Kapalı Yüzme 
Havuzu için 451.453,14.-YTL , Merkez 2500 kişilik Spor Salonu 
inşaatı için 683.837,38.-YTL harcama yapılmıştır. Yıl sonuna kadar 
ödeneklerin tamamı kullandırılacaktır.2005 yılı yatırım programında 
söz konusu yatırımların 2006 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, Elazığ Spor Tesisleri bakım onarımı için Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne 50.000,00.-YTL ödenek gönderilmiştir. 

7/ 7482 esas no' Iu önerge; 

SORU: 1. Elazığ ilinde , Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde , tamamlanması planlandığı halde, 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir ? 

CEVAP: 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003 -
2004 yıllarında Elazığ iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

2003 yılı yatırım programında; Elazığ/Merkez Kapalı Yüzme 
Havuzu 544 Milyar TL, Merkez 2500 Kişilik Spor Salonu 403 Milyar 
TL, İl Hizmet Binası onarımı 15 Milyar TL, Spor Tesisleri bakım 
onarımı 60 milyar TL ödenekle, 

2004 yılında Merkez Kapalı Yüzme Havuzu 426 Milyar 300 
Milyon TL, Merkez 2500 Kişilik Spor Salonu 529 Milyar TL ödenekle 
yer almıştır. 

Elazığ ili Özel İdare Kaynaklarından, 2003 ve 2004 yıllarında 
Doğukent toprak zeminli futbol sahası yapımı 30 MilyarTL, Gençlik 
Merkezi ve Atletizm Soyunma Odaları inşaatı 59 Milyar TL ve 
Atatürk Stadyumu Otoparkı yapımı için 60 Milyar-TL ödenek 
ayrılmıştır. 

3-4.2003 yılında Elazığ/Merkez Kapalı Yüzme Havuzu 544 Milyar 
TL, Merkez 2500 Kişilik Spor Salonu 403 Milyar TL, İl Hizmet 
Binası onarımı 15 Milyar TL, Spor Tesisleri bakım onarımı için 60 
Milyar TL, 

2004 yılında Merkez kapalı Yüzme Havuzuna 426 Milyar 300 
Milyon TL., Merkez 2500 Kişilik Spor Salonu projesine 455 Milyar 
280 Milyon TL. harcama yapılmıştır. 
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Özel îdare Kaynaklarından, 2003 yılında yapılan işlere 48 milyar 
717 Milyon TL., 2004 yılında yapılan işlere 85 Milyar 171 Milyon TL. 
harcama yapılmıştır. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlandığı halde 
bitirilemeyen projelerimiz bulunmamaktadır. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/ 7483 ve 7/7484 esas noMu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

7/ 7483 esas no' lu önerge; 

SORU: 1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir ? 

CEVAP: 1-2-3-4. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
2005 yılındî. Kilis iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları 
aşağıda belhtilmiştir. 

2005 yılı yatırım programında; Spor Tesisleri bakım onarımı için 
49.520,00-YTL. ödenek ayrılmıştır.Ayrılan ödenek Temmuz 2005 
itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

7/7484 esas no' lu önerge; 

SORU: l.Kilis ilinde , Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde , tamamlanması planlandığı halde. 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir *? 

CEVAP: 1-2-3-4. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünür 
2003 -2004 yıllarında Kilis iline yönelik yatırımları ve ödenek 
miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

2004 yılı yatırım programında; Kilis Spor Tesisleri bakım onarım 
için 50 milyar TL. ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin tamam 
kullanılmıştır. 

Belirtilin süre içerisinde tamamlanması planlandığı halde 
bitirilemeyen projelerimiz bulunmamaktadır. 

- 2053 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/ 7485ve 7/7486 esas no'lıı yazılı soru önergesi cevabıdır. 

II 7485 esas no' lu Önerge; 

SORU: 1. Siirt ilinde , Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde , Tamamlanması planlandığı halde, 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir ? 

CEVAP:l-2-3-4. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
2003 -2004 yıllarında Siirt iline yönelik yatırımları ve ödenek 
miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

2003 yılı yatırım programında Siirt îline yönelik herhangi bir 
yatırımı bulunmamaktadır. 2004 yılı yatırım programında ise, Siirt 
Spor Tesisleri bakım onarımı için 50 Milyar TL ödenek ayrılmış ve bu 
ödeneğin tamamı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Siirt ili Özel İdare Kaynaklarından, 2003 ve 2004 yıllarında Siirt İli 
Spor Salonu, Judo ve Güreş Salonu onarımları için 24 Milyar 344 
Milyon TL harcama yapılmıştır. 

II 7486 esas no' lu önerge; 

SORU: 1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir ? 

CEVAP: 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 
yılında Siirt iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları aşağıda 
belirtilmiştir. 

2005 yılı yatırım programında; Siirt/Kurtalan Spor Salonu yapımı 
115.000,00.-YTL, Merkez Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri 
72.263,00,-YTL Spor Tesisleri bakım onarımı için 49.520,00.-YTL 
ödenek öngörülmüştür. 
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3-4.Siirt/Kurtalan Spor Salonu yapımı, Merkez Semt Sahası ve Açık 
Spor Tesisleri, Spor Tesisleri bakıra onarımı yapımı projelerine, özel 
ödenek (Spor Toto ve Kira) gelirlerimizden ödenek tahsisi Bütçeye 
2005 yılı içerisinde tahmini olarak konulmuş olup, özel ödenek 
kayıtlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne zamanında intikal 
etmesi halinde, sözkonusu işlerin ihalesi yapılarak yıl sonuna kadar 
bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca Spor Tesisleri bakım onarımı için Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne Temmuz 2005 itibariyle 360.000,00.-YTL ödenek 
gönderilmiştir. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/ 7487 ve 7/7488 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

7/7487 esas no ' lu önerge; 

SORU: 1. Çankırı ilinde , Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde , tamamlanması planlandığı halde, 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir ? 

CEVAP: 1-2-3-4. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
2003-2004 yıllan yatırım programında Çankırı iline yönelik herhangi 
bir yatırımı bulunmamaktadır. 

Çankırı ili Özel İdare Kaynaklarından, 2003 ve 2004 yıllarında 
Atatürk yolu spor tesisleri sosyal tesis bina inşaatı 12 MilyarTL, 
Ballıca stadı 26 Milyar 234 Milyon TL, Atatürk Stadı 21 Milyar 186 
Milyon TL, Kurşunlu İlçe Spor Salonu 5 Milyar TL, H.Fehmi Gökşen 
Spor Salonu 22 Milyar 940 Milyon TL, Kapalı Yüzme Havuzu 1 
Milyar 250 Milyon TL ve Org. İ.Hakkı Karadayı Kamp Eğitim 
Merkezine 18 Milyar 129 Milyon TL harcama yapılmıştır. 

7/7488 esas no ' lu önerge; 

SORU: 1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir ? 
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CEVAP: 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 
yılında Çankırı iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

2005 yılı yatırım programında; Çankırı/Merkez Semt Sahası ve 
Açık Spor Tesislerine 115.000,00.-YTL. Ayrıca Kadınçayır Teleski 
Telesiej işine 250.000,00.-YTL projeler arası ödenek aktarma yolu ile 
ödenek tahsis edilmiştir. 

Çankırı ili Özel İdare Kaynaklarından Semt sahaları bakım 
onarımına 5.602,00.-YTL, Paratoner yapımı işine 4.808,00,-YTL. ödenek 
ayrılmıştır. 

3-4. Çankırı/Merkez Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri yapımı projesi, 
özel ödenek (Spor Toto ve Kira) gelirlerimizden ödenek tahsisi Bütçeye 
2005 yılı içerisinde tahmini olarak konulmuş olup, özel ödenek 
kayıtlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne intikal etmesi halinde, 
sözkonusu işin ihalesi yapılarak yıl sonuna kadar bitirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Kadınçayır Teleski Telesiej yapımı için 250.000.00.-YTL Temmuz 
2005 itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Özel İdare Kaynaklarından yapılacak işlere 9.690.00.YTL. harcama 
yapılmıştır. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL' in Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/ 7489 ve 7/74890 esas noMu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

II 7489 esas no' İti önerge; 

SORU: l.Bingöl ilinde , Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 
2.Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3 Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4.Belirtilen süre içerisinde , tamamlanması planlandığı halde, 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir ? 

CEVAP:l-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003 -
2004 yıllarında Bingöl iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

2003 yılı yatırım programında Bingöl/Karlıova Antrenman Spor 
Salonu 500 Milyar TL, Açık Spor tesisleri bakım onarımı 30 Milyar 
TL, Stad bakım onarımı 20 Milyar TL ödenekle, 

2004 yılında Genç İlçesi Spor Salonu güçlendirme ve onarımı 350 
Milyar TL, Solhan İlçesi Futbol Sahası ve Soyunma Odası bakım 
onarımı 50 Milyar TL, İl Hizmet Binası güçlendirme ve bakım onarımı 
200 Milyar TL, Kığı Spor Tesisleri bakım onarımı 30 Milyar TL 
ödenekle yer almıştır. 
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3-4.2003 yılında Bingöl/Karlıova Antrenman Spor Salonu 372 Milyar 
TL, Açık Spor tesisleri bakım onarımına 30 Milyar TL, Stad bakım 
onarımına 20 Milyar TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında Genç İlçesi Spor Salonu güçlendirme ve onarımı 350 
Milyar TL, Solhan İlçesi Futbol Sahası ve Soyunma Odası bakım 
onarımı 50 Milyar TL, İl Hizmet Binası güçlendirme ve bakım onarımı 
200 Milyar TL, Kığı Spor Tesisleri bakım onarımı için 30 Milyar TL 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Solhan İlçesi futbol 
sahası ve soyunma odası bakım onarım işinin ihalesi yapılmış olup, 
diğer işlerin yapımı için yaklaşık maliyet ve ihale çalışmaları devam 
etmektedir. 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde 
bitirilemeyen projelerimiz bulunmamaktadır. 

7/ 7490 esas no' lu önerge; 

SORU: 1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir ? 

CEVAP: 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 
yılında Bingöl iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

2005 yılı yatırım programında; Bingöl Gençlik Merkezi ve Açık 
Spor Tesisleri inşaatı 693.720,00.-YTL (385.400.00.-YTL si özel 
ödenekten) Bingöl deprem Güçlendirmesi 52.993,OO.-YTL, Merkez 
Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri 240.875.00.-YTL, Genç Semt 
Sahası ve Açık Spor Tesisleri 150.000,00,-YTL, Kığı Semt Sahası ve 
Açık Spor Tesisleri 65.000,00.-YTL, Şehir Stadı bakım onarımı 
49.520,00.-YTL, Yolçatı Kayakevi bakım onarımı 99.040,00.-YTL 
ödenekle yer almaktadır.Ayrıca Bingöl Teleski Tesisi bakım onarımı 
için 150.000,00.-YTL projeler arası ödenek aktarma yolu ile ödenek 
tahsis edilmiştir. 

3-4. Bingöl Gençlik Merkezi ve Açık Spor Tesisleri, Bingöl deprem 
Güçlendirmesi, Merkez Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri, Genç 
Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri , Kığı Semt Sahası ve Açık Spor 
Tesisleri, Şehir Stadı bakım onarımı , Yolçatı Kayakevi bakım onarımı 
yapımı projelerine, özel ödenek (Spor Toto ve Kira) gelirlerimizden 
ödenek tahsisi Bütçeye 2005 yılı içerisinde tahmini olarak konulmuş 
olup, özel ödenek kayıtlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
zamanında intikal etmesi halinde, sözkonusu işlerin ihalesi yapılarak 
yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 
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Bursa Milletvekil i Sayın K e m a l D E M İ R E L ' in Bakan l ı ğ ıma tevcih ettiği, 
II 7491 ve 7/7492 esas no ' l u yazılı soru önergesi cevab ıd ı r . 

II 7491 esas no ' lu önerge ; 

S O R U : 1. Şırnak ilinde , Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde , tamamlanması planlandığı halde, 
tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir ? 

C E V A P : 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003 -
2004 yıllarında Şırnak iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

2003 yılı yatırım programında Şırnak/Merkez 1500 Kişilik Spor 
Salonu 690 Milyar TL, Cizre Stadı çimlendirmesi 110 Milyar TL 
ödenekle, 

2004 yılında Merkez 1500 Kişilik Spor Salonu inşaatı 1 Trilyon 14 
Milyar TL, Spor tesisleri bakım onarımı 87 Milyar TL ödenekle yer 
almıştır. 

3-4. 2003 yılında Şırnak/Merkez 1500 Kişilik Spor Salonuna 690 
Milyar TL, Cizre Stadı çimlendirmesine 110 Milyar TL, 

2004 yılında Merkez 1500 Kişilik Spor Salonu inşaatına 1 Trilyon 
14 Milyar TL, Spor tesisleri bakım onarımına 87 Milyar TL harcama 
yapılmıştır. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlandığı halde 
bitirilemeyen projelerimiz bulunmamaktadır. 

7 / 7 4 9 2 esas n o ' lu Önerge; ^ 

S O R U : 1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir ? 

C E V A P : 1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 
yılında Şırnak iline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları aşağıda 
belirtilmiştir. 

2005 yılı yatırım programında; Şırnak/Merkez 1500 Kişilik Spor 
Salonu 1.142.71 1,00.-YTL, Merkez Semt Sahası ve Açık Spor 
Tesisleri 1 14.000,00.-YTL, Silopi Spor Salonu yapımı 115.000,00.-
YTL ödenekle yer almaktadır. 

3-4. Şırnak/Merkez 1500 Kişilik Spor Salonu inşaatı için Temmuz 
2005 itibariyle 26.343,00.-YTL harcama yapılmıştır. Merkez Semt 
Sahası ve Açık Spor Tesisleri, Silopi Spor Salonu yapımı projesi, özel 
ödenek (Spor Toto ve Kira) gelirlerimizden ödenek tahsisi Bütçeye 
2005 yılı içerisinde tahmini olarak konulmuş olup, özel ödenek 
kayıtlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne zamanında intikal 
etmesi halinde, sözkonusu işlerin ihalesi yapılarak yıl sonuna kadar 
bitirilmesi hedeflenmektedir. 
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585.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, futbol millî takımı teknik direktörüne ödenecek 
ücrete ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/7479) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
2 9 . 0 6 . 2 0 0 5 

Aşağıdaki sorularımın, Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. 
maddeleri uyarınca Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
yanıt lanmasını istiyorum. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

Ula'sal futbol takımının yeni teknik direktörü'ne 110 milyar lira aylık 
ödeneceği gazetelerde yer almaktadır. 

Bu bağlamda; 

1. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak, bu ödemeyi doğal 
karşılıyor musunuz? 

2. Bu tür aylıklar hangi ölçülere göre belir lenmektedir? 

3. Diğer ülkelerin uygulamaları nasıldır? 

Örneğin, Avrupa ülkelerinde bir teknik direktöre ödenen ücret o 
ülkede geçerli asgari ücret veya kişi başına gelire göre karşılaştırmalı 
olarak ne kadardır? 

T . C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^)~LQ *\ 
Konu : \ -s /\ ı ö 

° l.../2?./2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M Başk.nın, 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Futbol federasyonu Başkanlığının 28.07.2005 tarih ve 2005/771 sayılı 
yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/7479 esas no'lu yazılı soru Önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Aİİ ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: İlgi (b) yazı Başbakan Yardımcısı 
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Ceyhun AMKançu Cad. No:124 Balgat 06520 ANKARA - TÜRKİYE 

Konaklar Mahallesi Ihlamurlı/ Sokak No:9 4.Levent 34330 İSTANBUL - TÜRKİYE 
w«b «ll«: hop://www ttf.org 6-mall: tff@tff.org.tr 

28.072005 
Ünite : Genel Sekreterlik 
Sayı : 2005 / 771 

Sn. Mehmet Ali ŞAHİN 
DEVLET BAKANI ve BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İlgi: B.02.0.002/5157 sayılı yazınız 

İlgi yazınızda belirtilen Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in yazılı soru 
önergesine cevaben belirtmek isteriz ki, spor sektöründe ve özellikle futbolda uluslararası 
düzeyde başanlı olmuş futbolcular ve teknik adamların ücretlerinin belirlenmesinde o ülkelerin 
geçerli asgari ücret ve kişi başına gelirlerle karşılaştırılması söz konusu olmamaktadır. 

Bu bağlamda Avrupa'dan ve ülkemizden bazı Milli Takım ve kulüp antrenörlerinin yıllık 
ve primden bağımsız ücretleri ile ilgili aşağıda belirteceğimiz örneklerin durumun daha iyi 
anlaşılması yönünde yardımcı olacağı kanaatiyle bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

Lutfi Anboğan 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Genel Sekreteri 

Milli Takım Antrenörleri: 
- Sven Goran Eriksson - ingiltere Milli Takımı - 4 milyon Pound 
- Jürgen Klinsmann- Almanya Milli Takımı - 2.1 milyon Pound 
- Gus Hidding - Kore Milli Takımı'nda görevliyken - 5.7 milyon USD 

Kulüp Antrenörleri: 
- Jose Mourinho - Chelsea - 5.2 milyon Pound 
- Alex Ferguson - Manchester United - 4.1 milyon Pound 
- Arşene Wenger - Arsenal - 3 milyon Pound 
- Ottmar Hitzfeld - Bayera Münih - 2.3 milyon Pound T.C. 
- Fabio Capelio - Juventus - 2.2 milyon Pound DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Türkiye'deki Yabancı Antrenörler: TAR,H : 2- 3. % • &x=>Z~ 
-ChristophDaum-2 milyon Euro S A Y I : ^UC/\ 
- Eric Gerets - 1.3 milyon Euro M X <-> 
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586.- Ankara Milletvekili Nail KAMACI'nın, millî takımlarımıza son beş yılda ayrılan ödenek
lere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/7480) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 

ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

'Nail Kamacı 
Antalya Mili 

Ülkemizin birçok spor dalında uluslararası başarılara imza atmış sporcuları ve milli 

lukımları vardır. Bütün bu sporcular ve takımlarının hepsi de eşit düzeyde ulusal gurur 

kaynaklartmtzdır. Ancak, milli takımlara ayrılan ödenekler ve bu takımların antrenörlerine 

ödenen ücretler, aşırı düzeyde farklıdır. Yani, bir milli takımın ödeneği, bütçe olanakları 

nedeniyle kısılmaktayken, herhangi bir diğeri söz konusu olduğunda ödenek miktarı hiç sorun 

olmamaktadır. Bir milli takımın antrenörü yüzlerce milyar ücret alırken, bir* diğeri kendisine 

ödenen iki Uç milyar ücretin bir kısmıyla sporcularına malzeme almak durumunda 

kalmaktadır. Ulusumuzun uluslararası düzlemde en iyi ve başarılı bir biçimde temsili söz 

konusu olduğunda, bu farklılıklar biraz düşündürücüdür. Bu bağlamda, 

1. Tüm Milli Takımlarımıza son 5 yılda ayrılan ödeneklerin miktarı nedir? 

2. Milli Takım antrenörlerine son 5 yılda yıllar bazında ödenen ücretler ne kadardır? 

3. Milli takım ödenekleri ve antrenörlere ödenen ücretler arasıdaki 'bu farklılıkların 
giderilmesi düşünülmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ ^ \ J g" 
Konu : 

2UfjSj200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T B M M Başl ının, 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, 22.08.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.00/1573 sayılı yazısı. 

c) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının, 29.07.2005 tarih ve Genel 
Sekreterlik 2005/772 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7480 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER : Mehmet Ali ŞAHİN 
1- İlgi (b) yazı ve eki "< Devlet Bakanı ve 
2- İlgi (c) yazı Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genci Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.GSM.0.065.00.00/ /S" ? _ 3 

KONU : Soru Önergesi 
2 2 .""î-MGr» 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mebmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 18/07/2005 tarih ve B.02.0.002/5156 sayjh yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI' ya ait 7/7480 
esas no* lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali BABACAr 
Genel Müdür V. 

EKLER 
1-Soru Önergeleri Cevabı 

T.C. 
DEVLET R A J V A N U Ğ / VE 

BA33AAAN T A K D I M C I L I Ğ I 
TARİH T - V ^ . - S O r*< 
SAYI : „ 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/ 
7480 esas ııo'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

7/ 7480 esas no' lu önerge; 

Ülkemizin bir çok spor dalında uluslar arası başarılara imza atmış 
sporcuları ve Milli Takımları vardır. Bütün bu sporcular ve takımların hepsi de 
eşit düzeyde ulusal gurur kaynakları mı zdır. Ancak, Milli Takımlara ayrılan 
ödenekler ve bu takımların antrenörlerine ödenen ücretler, aşırı düzeyde 
farklıdır. Yani , bir Milli Takımın ödeneği, bütçe olanakları nedeniyle kısılmakta 
iken, herhangi bir diğeri söz konusu olduğunda ödenek miktarı hiç sorun 
olmamaktadır. Bir Milli Takımın antrenörü yüzlerce milyar ücret alırken, bir 
diğeri kendisine ödenen iki-üç milyar ücretin bir kısmıyla sporcularına malzeme 
almak durumunda kalmaktadır. Ulusumuzun uluslararası düzlemde en iyi ve 
başarılı bir şekilde temsili söz konusu olduğunda, bu farklılıklar biraz 
düşündürücüdür. Bu bağlamda, 
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S O R U : l .T üm Milli Takımlarımıza son beş yılda ayrılan ödeneklerin 

miktarı nedir? 

2.Mİ11İ Takım antrenörlerine son beş yılda yıllar bazında ödenen 

ücretler ne kadardır? 
3..Milli takım ödenekleri ve antrenörlere ödenen ücretler arasındaki bu 
farklılıkların giderilmesi düşünülmekte midir? 

C E V A P r l . 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun 'un "Amaç" kenar başlıklı birinci maddesi Türkiye Futbol 

Federasyonu 'nun özerk bir kuruluş olduğunu açıkça belirtmektedir. Ayrıca 

anılan kanunun 5340 sayılı kanunla değişik yirmi ikinci maddesinde de Türkiye 

Futbol Federasyonu 'nun gelirleri sayılmakta olup, bu gelir kalemleri arasında ise 

devlet bütçesinden ayrılan herhangi bir ödenek yer almamaktadır. 

2-3. Türkiye Futbol Federasyonunca, Milli Takını (A Milli , Ümit Milli, Genç 
Milli, Bayan Milli) antrenörlerine son beş yılda ödenen ücretler aşağıda 
belirtilmiştir; 

2000-2001 sezonunda 42 antrenöre 1.887.448.329.521.-TL., 2001-2002 
sezonunda 38 antrenöre 2.497.830.670.489.-TL., 2002-2003 sezonunda 42 
antrenöre 7.585.363.322.846.-TL., 2003-2004 sezonunda 49 antrenöre 
5.944.525.287.525.-TL. ve 2004-2005 sezonunda 45 antrenöre 6 .393.83l . -YTL. 
olmak üzere toplam 24.308.899.-YTL. ücret ödenmiştir. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdür lüğünün 3289 sayılı 
Teşkilat Kanununun 30 ncu maddesine göre, Merkez ve Taşra Teşkilatında 
sözleşmeli olarak çalıştırılan antrenörlere yıllar itibariyle yapılan ödemeler 
şöyledir; 

2001 yılında 212.400.000.000.-TL, 2002 yılında 355.200.000.000.-TL, 
2003 yılında 51.400.000.000.-TL, 2004 yılında 738.000.000.000.-TL ve 2005 
yılında 1.046.400.-YTL. olmak üzere toplam 2.870.400.-YTL. ücret ödenmiştir. 
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Ceyhun Atıf Kaneu Cad. No:124 Balgat 06S20 ANKARA-TÜRKİYE 

Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak No:9 4.levent 34330 İSTANBUL • TÜRKİYE 
w«b alta: http://vww.tff.org o-mall: tff@ttf.org.tr 

Ünite 
Sayı 

Genel Sekreterlik 
2005/772 

29.07.2005 

Sn. Mehmet Ali ŞAHÎN 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İlgi: B.02.0.002/5156 sayıh yazınız 

İlgili yazınızda belirtilen Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın yazılı soru 
önergesine ilişkin olarak; 

3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un "Amaç" kenar başlıklı birinci maddesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk bir 
kuruluş olduğunu açıkça belirtmektedir. Ayrıca anılan kanunun 5340 sayılı kanunla değişik 
yirmi ikinci maddesinde de Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelirleri sayılmaktadır. Bu gelir 
kalemleri arasında ise devlet bütçesinden ayrılan herhangi bir ödenek yer almamaktadır. Bu 
nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlara ilişkin olarak herhangi bir devlet 
kurumundan ödenek alması söz konusu değildir. 

Milli Takım antrenörlerine son beş yılda ödenen ücretler ise aşağıda belirtilmektedir: 

(Her yıl 

2000-2001 

2001-2002 

2002-2003 

2003-2004 

2004-2005 
TOPLAM 

çin toplam antrenör 
A MİLLİ 

(Toplam 12 antrenör) 
1.081.135.484.096 

(Toplam 8 antrenör) 
1.319.965.750.200 

(Toplam 10 antrenör) 
5.5B5.189.104.126 

(Toplam 17 antrenör) 
3.395.468.628.202 

(Toplam 16 antrenör) 
3.097.148.260.000 

14.47&907.226.626 

sayısı ayrıca parantez içinde yıllara göre TL bazında belirtilmiştir.) 
ÜMİT MİLLİ 

(Toplam 4 antrenör) 
446.014.805.470 

(Toplam 4 antrenör) 
586.143.969.704 

(Toplam 4 antrenör) 
885.676.385740 

(Toplam 5 antrenör) 
1.382.156.340.353 
(Toplam 5 antrenör) 
1.006.106.880.000 
4,306.300.381.267 

GENÇ MİLLİ 
(Toplam 21 entr.) 

330.442.433.988 
(Toplam 22 antr.) 

559.933.147.942 
(Toplam 26 antr.) 
1.114.295.832.977 
(Toplam 27 antr.) 
1.186.900.318.970 
(Toplam 24 antr.) 
2 290.576.200.000 
5.4S2.147.933.877 

BAYAN MİLLİ 
(Toplam 5 antr.) 
29855.605.967 
(Toplam 4 antr.) 
31.787.802.643 

0 

0 

0 
61.643.408.610 

TOPLAM 

1.887.448 32! 

2.497.830.67( 

7.565.363.32: 

5.944.S25.28; 

6.393.831.34( 
24.308.998.951 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın soru önergesinde yöneltmiş olduğu son 
sorunun tarafımızca anlaşılamadığını dolayısıyla da yanıtlanamadığıru bilgilerinize arz ederiz. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

TARİH: OJ.Otf.fi.DoS~ 
SAYI : Sqa.ı 

Saygılarımızla, 

Lurfî Arıboğan ' 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Genel Sekreteı 
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587.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ve lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün cami ve lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün camii, lojman ve imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 

- 2065 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına, 
Ardahan ilindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köyün, cami, lojman ve imam ihtiyacına, 
Ardahan ilindeki bir köy camiine, 
Ardahan ilindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına, 
Ardahan ilindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
Ardahan İlindeki bir köy camiine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7493, 7494, 7495, 7496, 7497. 

7498. 7499. 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 
7514. 7515, 7516, 7517. 7518, 7519, 7520, 7521, 7522. 7523, 7524, 7525, 7526, 7527. 7528, 7529, 
7530, 7531, 7532. 7533. 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafmdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet işleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Çıldır ilçesi Kotanlı köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacım karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAKLIÖIKA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

_ ^ ^ Eıytar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Çıldır ilçesi Kcnardcrc köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKAKLIÖIKA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse İmamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

I- Şu anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle, Ardahan ili Çıldır ilçesi Kayabeyi 
köyüne kadrolu bir imam atanması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKAKLIÖIKA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacım karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet işleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Çıldır İlçesi Doğankaya köyü caminin bakım ve onarımının bini an • önce yapılması 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? "' 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET M E C L l S l B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorulanının Devle t Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygı lanmla arz ederim.29.06.2005 

insar ' 
Ardahan Milletvekil i 

A r d a h a n ili i lçe ve köylerinde yasayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eğ i t im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın bannma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması , var olan lojmanların ise bakımsız o lması 
nedeniy le h e m vatandaşlarımız h e m de Diyanet işleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Dev le t Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta v e i m a m hatip mezunlan için sürekli kadro açılmaktadır. A n c a k buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, i m a m açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişs iz 
ikl im şartlannda bakımsız, minaresiz v e tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

1- A r d a h a n ili Ç ı l d ı r ilçesi D i r s e k k a y a K ö y ü m ü z d e görev'yapmakta o lan. Diyanet , işleri 
Başkanl ığına bağlı personel imize bannma ihtiyacım karşılayacak • 16jmani yapılması 

' T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î s f B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Dev le t Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafından yazı l ı olarak 
cevaplandın İması konusunda gereğini sayg ı lanmla arz ederim.29.06 .2005 

Ensar O Ö Ü T 
Ardahan Milletvekil i 

A r d a h a n ili i lçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eğ i t im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın b a n n m a 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması , var olan lojmanların ise bakımsız o lması 
nedeniy le h e m vatandaşlarımız h e m de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakla v e imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. A n c a k buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlanmız ibadethane yetersizliği sebebiy le 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişs iz 
ikl im şartlannda bakımsız , minaresiz v e tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

2~ A r d a h a n ili P o s o f ilçesi B a l g ö z c Köyümüzde görev yapmakta o lan "Diyanet işleri 
Başkanlığına bağlı personel imize bannma ihtiyacını karşılayacak ' lojman i yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mıs ınız? 

3 - Ş u anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle, köyümüze kadrolu bir imam 
atanması konusunda herhangi bir çal ışmanız var mıdır? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L l S l B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorulanının Dev le t Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafından yazıl ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.200S 

an Milletvekil i 
A r d a h a n ili i lçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlanmız, gerek camilerin bakımsızl ığ ı , 
gerek yeterli eğit im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın bannma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların o lmaması , var olan lojmanların ise bakımsız o lması 
nedeniy le h e m vatandaşlanmız h e m d e Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Dev le t Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta v e imam hatip mezunlan için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiy le cenazelerini kaldıramamakta, e lverişs iz 
ikl im şartlannda bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

Ş u anda görev yapacak personel o lmaması nedeniyle, A r d a h a n ili M e r k e z T u n ç o l u k 
k ö y ü m ü z e kadrolu bir imam atanması konusunda herhangi bir çal ışmanız var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulannun Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilce ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli, kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız'- ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Çıldır ilçesi Baltalı köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Nlehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz edcrim.29.06.20OS 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığım da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Göle ilçesi Serinçayır köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulannun Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın bannma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Şu anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle, Ardahan ili GSlc İlçesi Kozupınan 
köyümüze kadrolu bir imam atanması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L I S ! B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın D e v l e t Bakan ı Say ın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i sayg ı la r ımla a rz ede r im.29 .06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde yaşayan va tandaş la r ımız , gerek cami l e r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek ye ter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
iht iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , var o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o l m a s ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş l a r ımız h e m de Diyane t İşleri Başkan l ığ ına bağl ı pe r sone l imiz 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçe s inden b ü y ü k mik t a rda 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekl i kad ro aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bölge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i ş s iz 
ik l im şa r t l a r ında bak ıms ız , mina res i z ve tadi la t g ö r m e m i ş cami le rde ibadet ler in i ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktadı r la r . 

1- Ş u a n d a g ö r e v y a p a c a k persone l o l m a m a s ı neden iy le , A r d a h a n ili G ö l e İ lçesi 
K ü ç U k a l t u n b u l a k k ö y ü m ü z e kadrolu bir i m a m a tanmas ı k o n u s u n d a he rhang i b i r 
ç a l ı ş m a n ı z v a r mıd ı r ? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın Dev le t B a k a n ı Sayın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğ in i saygı la r ımla a rz ede r im .29 .06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde yaşayan va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ımsız l ığ ı , 
g e r e k yeter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
iht iyacını ka rş ı l ayacak lo jmanla r ın o l m a m a s ı , va r o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o lmas ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş la r ımız h e m d e Diyane t İşleri Başkan l ığ ına bağ l ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçes inden b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k ay r ı lmak ta v e i m a m ha t ip mezun la r ı iç in sürekl i kadro aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i şs iz 
ik l im şar t la r ında bak ıms ız , mina re s i z v e tadi la t g ö r m e m i ş cami le rde ibadet ler ini ye r ine 
g e t i r m e y e ça l ı şmaktadı r la r . 

1- Ş u a n d a g ö r e v y a p a c a k pe rsone l o l m a m a s ı neden iy le , A r d a h a n ili G ö l e İ lçesi 
K u ç U k a l t u n b u l a k k ö y ü m ü z e kadro lu bir i m a m a tanmas ı k o n u s u n d a he rhang i bir 
ç a l ı ş m a n ı z va r mıd ı r ? 

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 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın Dev le t Bakan ı Sayın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o larak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğ in i sayg ı la r ımla a r z ede r im .29 .06 .2005 

Ardahan Mil le tveki l i 
A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde y a ş a y a n va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
g e r e k yeter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse imamla r ımız ın b a r ı n m a 
iht iyacını ka rş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , var o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o lmas ı 
neden iy l e h e m va tandaş la r ımız h e m de D iyane t İşleri Başkan l ığ ına bağl ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçes inden b ü y ü k mik t a rda 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a ve i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekli k a d r o aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bölge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i şs iz 
ik l im şar t la r ında bak ıms ız , m ina re s i z ve tadi lat g ö r m e m i ş cami le rde ibadet ler ini ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktadı r la r . 

1- İ l imizde y a ş a n a n y a z m e v s i m i n i n kısal ığını d a göz ö n ü n d e bu lundura rak , A r d a h a n ili 
G ö l e i lçesi G O n o r t a k ö y ü camin in bak ım ve onar ımın ın bir an ö n c e yap ı lmas ı k o n u s u n d a 
bir ç a l ı şman ız va r mıd ı r? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet işleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- ilimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, A r d a h a n ili 
Göle ilçesi EsUidcmirkapı köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularunıh Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Şu anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle, Ardahan ili Göle ilçesi Esenboğaz 
köyümüze kadrolu bir imam atanması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2OO5 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Göle ilçesi Dunıcaju köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
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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 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ımın Dev le t B a k a m Say ın Prof. Dr. M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o l a rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğ in i sayg ı la r ımla a r z ederim.29.O6.2O05 

A r d a h a n Mil le tveki l i 
A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde yaşayan va tandaş la r ımız , ge rek cami l e r in bak ıms ız l ığ ı . 
g e r e k ye ter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
iht iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , va r o lan lo jmanlar ın i se b a k ı m s ı z o l m a s ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş l a r ımız h e m d e D iyane t İşleri Başkan l ığ ına bağ l ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmak tad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t B ü t ç e s i n d e n b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a ve i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekli kad ro aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibade t le r in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver işs iz 
ik l im şa r t l a r ında bak ıms ız , mina re s i z ve tadi lat g ö r m e m i ş cami l e rde ibadet ler ini ye r ine 
g e t i r m e y e ça l ı şmaktad ı r la r . 

I - i l i m i z d e y a ş a n a n y a z m e v s i m i n i n kısal ığını da g ö z ö n ü n d e bu lundura rak , A r d a h a n ili 
G ö l e i lçes i D c r e y o l u k ö y ü c a m i n i n b a k ı m v e onar ımın ın b i r an ö n c e yap ı lmas ı k o n u s u n d a 
b i r ç a l ı ş m a n ı z v a r mıd ı r ? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M l L L E T M E C L l S l B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n D e v l e t B a k a n ı Say ın Prof. D r . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o l a rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i sayg ı la r ımla arz ede r im .29 .06 .2005 

Enşa f Ö Ğ Ü T 
A r d a h a n Mi l le tvek i l i 

A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde ya şayan va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
g e r e k yeter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse imamla r ımız ın b a r ı n m a 
ih t iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , va r o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o l m a s ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş l a r ımız h e m d e D iyane t işleri Başkan l ığ ına bağl ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmak tad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçe s inden b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m h a t i p mezun la r ı iç in sürekl i k a d r o aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i ş s iz 
i k l im şar t l a r ında bak ıms ız , mina re s i z ve tadilat g ö r m e m i ş cami l e rde ibade t le r in i ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- Ş u a n d a g ö r e v y a p a c a k pe rsone l o l m a m a s ı neden iy le , A r d a h a n ili G ö l e İ lçesi D ö l e k ç a y ı r 
k ö y ü m ü z e k a d r o l u b i r i m a m a tanmas ı k o n u s u n d a herhangi b i r ç a l ı ş m a n ı z var m ı d ı r ? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın Dev le t B a k a m Say ın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N ta raf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğini sayg ı la r ımla a rz cde r im.29 .06 .2005 

Ö Ğ Ü T 
A r d a h a n Mi l le tveki l i 

A r d a h a n i l i i l çe v e köy le r inde y a ş a y a n va tandaş la r ımız , ge rek c a m i l e r i n bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i e ğ i t i m a l m ı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
iht iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , var o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o l m a s ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş l a r ımız h e m d e D i y a n e t İşleri B a ş k a n l ı ğ ı n a bağ l ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmak tad ı r l a r . D iyane t işleri Başkan l ığ ına Devle t B ü t ç e s i n d e n b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekli kad ro aç ı lmak tad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane ye ters iz l iğ i s ebeb iy l e 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i ş s iz 
ik l im şar t l a r ında bak ıms ız , m ina re s i z v e tadi la t g ö r m e m i ş c a m i l e r d e ibadet ler in i ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- İ l imizde y a ş a n a n y a z m e v s i m i n i n kısal ığını d a göz ö n ü n d e bu lundura rak , A r d a h a n ili 
M e r k e z H o ç u v a n H a s k ö y K ö y ü c a m i n i n b a k ı m ve ona r ımın ın bir an ö n c e yap ı lmas ı 
k o n u s u n d a b i r ç a l ı ş m a n ı z va r m ıd ı r ? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Dev le t Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafmdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz cdcrim.29.06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe v e köylerinde yasayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eğ i t im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların o lmaması , var olan lojmanların i se bakımsız o lması 
nedeniyle h e m vatandaşlarımız hem de Diyanet işleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Dev le t Bütçes inden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta v e imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişsiz 
ikl im şartlarında bakımsız, minaresiz v e tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

1- İ l imizde yaşanan y a z mevs iminin kısalığını da g ö z önünde bulundurarak, Ardabâp . İb . . . 
G ö l e i lçesi B a l ç e ş m e köyü caminin bakım v e onarımının bir an ' önce yapılması 
konusunda bir çal ışmanız var mıdır? 

2 - K ö y ü m ü z d e görev yapmakta olan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imize barınma . 
ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması konusunda herhangi bir çiriş'imde' bulunacak 
mıs ın ız? " • • 

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

Aşağıdaki sorularımın Devle t Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafından yazıl ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.200S 

A r d a h a n ili i lçe v e köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eğ i t im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların o lmaması , var olan lojmanların i se bakımsız o lması 
nedeniy le h e m vatandaşlarımız h e m de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta v e imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır.' Ancak buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişs iz 
ikl im şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

1- İ l imizde yaşanan y a z mevs iminin kısalığını da g ö z önünde bulundurarak, A r d a h a n ili 
G ö l e i lçesi Ç a y ı r b a ş ı köyü caminin bakım v e onarımının bir an önce yapılması 
konusunda bir çal ışmanız var mıdır? 

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

Aşağıdaki sorularımın Dev le t Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafından yazı l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.200S 

A r d a h a n ili i lçe v e köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eğ i t im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların o lmaması , var olan lojmanların ise bakımsız o lması 
nedeniy le h e m vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta v e imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, i m a m açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişs iz 
ikl im şartlarında bakımsız , minaresiz v e tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ş u anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle , A r d a h a n ili Göle i lçesi ÇobankOy 
k ö y ü m ü z e kadrolu bîr imam atanması konusunda herhangi bir çal ı şmanız var mıdır? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i so ru l a r ımın Dev le t Bakan ı Say ın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i sayg ı la r ımla a rz ede r im .29 .06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde yaşayan va tandaş la r ımız , gerek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmış kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
ih t iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , va r o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o lmas ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş la r ımız h e m d e Diyane t iş ler i Başkan l ığ ına bağl ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmak tad ı r l a r . D iyane t iş ler i Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçe s inden b ü y ü k mik t a rda 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekli k a d r o aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters izl iği sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i ka ld ı r amamak ta , e lver i şs iz 
ik l im şar t l a r ında bak ıms ı z , mina res i z ve tadîlat g ö r m e m i ş cami l e rde ibadet ler ini ye r ine 
g e t i r m e y e ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- Şu a n d a g ö r e v y a p a c a k persone l o l m a m a s ı neden iy le , A r d a h a n ili O ö l e ilçesi D a m l a s u 
k ö y ü m ü z e kad ro lu b i r i m a m a tanmas ı k o n u s u n d a herhangi b i r ça l ı şman ız var m ı d ı r ? 

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 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın Dev le t B a k a n ı Say ın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o l a rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i s ayg ı l a r ımla a rz ede r im.29 .06 .2005 

A r d a h a n Mi l le tvek i l i 
A r d a h a n ili i lçe v e köy le r inde yaşayan va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmı ş kad ro lu imamla r ın o l m a m a s ı , gerekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
iht iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanla r ın o l m a m a s ı , va r o l an lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o lmas ı 
n e d e n i y l e h e m va t andaş l a r ımız h e m de D iyane t İşleri Başkan l ığ ına bağl ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçe s inden b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k ay r ı lmak ta ve i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekli k a d r o aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler ini ka ld ı r amamak ta , e lver işs iz 
ik l im şar t la r ında bak ıms ız , mina re s i z v e tadi la t g ö r m e m i ş c a m i l e r d e ibadet ler ini ye r ine 
g e t i r m e y e ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- İ l imizde y a ş a n a n y a z m e v s i m i n i n kısal ığını da göz ö n ü n d e bu lundura rak , A r d a h a n ili 
G ö l e i lçesi D e n g e l i k ö y ü camin in bak ım v e onar ımın ın bir an ö n c e yap ı lmas ı k o n u s u n d a 
bir ç a l ı şman ız va r mıd ı r ? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın Dev le t Bakan ı Sayın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğ in i sayg ı la r ımla a r z ede r im.29 .06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde ya şayan va tandaş la r ımız , gerek cami l e r i n bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu i m a m l a r ı n o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
ih t iyac ım karş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , va r o lan lo jmanlar ın i se b a k ı m s ı z o l m a s ı 
n e d e n i y l e h e m va t andaş l a r ımız h e m d e D i y a n e t İşleri Başkan l ığ ına bağ l ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçe s inden b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezun la r ı iç in sürekl i k a d r o aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge l e r imizdek i va t andaş l a r ımız ibade thane ye ters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i ş s iz 
i k l im şar t la r ında bak ıms ız , m i n a r e s i z v e tadi lat g ö r m e m i ş cami l e rde ibadet ler ini ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktadı r la r . 

I - Ş u a n d a g ö r e v y a p a c a k pe rsone l o l m a m a s ı neden iy le , A r d a h a n ili P o s o f i lçesi 
Ç a y ı r ç i m e u k ö y ü m ü z e k a d r o l u b i r i m a m a t anmas ı k o n u s u n d a he rhang i b i r ça l ı şman ız va r 
m ı d ı r ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

>ĞÜT 
ıan Milletvekili 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Kalkankaya Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

EnSar ÖĞÜT . 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Posof ilçesi Akballı köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? 

2- Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimize barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması konusunda herhangi bir girişimde bulunacak 
mısınız? 

3- Şu anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle, köyümüze kadrolu bir imam 
atanması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

- 2075 -



T.B.M.M. B:127 19 . 9.2005 0 : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz edcrim.29.06.2005 

^ ^ ^ ^ 
/ ^ ^ Eİısar ÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
Ardahan ili ilçe ve köylerinde yasayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli. kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Kayınlı Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet*.İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? .-. . . . • 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.20O5 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Kjrltöy Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bîr girişimde bulunacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakani Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.20O5 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Kurşunçavuş Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2OO5 

^ ^ ^ / f ensarÖĞÜT 
^y^^ Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yasayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi özbaşı Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacım karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2OO5 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakırnsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Sarıdan Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Söğütlukaya Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S Î B A Ş K A N L I Ö I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Dev le t Bakan ı Say ın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N ta raf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i sayg ı la r ımla a r z ede r im .29 .06 .2005 

A r d a h a n i li i lçe v e köy le r inde yaşayan va tandaş la r ımız , ge rek cami l e r i n bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
iht iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , var o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o l m a s ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş l a r ımız h e m d e D iyane t İşleri Başkan l ığ ına bağl ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t işleri Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçe s inden büyük mik ta rda 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekli kad ro aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibade t le r in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver işs iz 
ik l im şa r t l a r ında bak ıms ız , mina res i z ve tadi la t g ö r m e m i ş cami l e rde ibadet ler ini ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- A r d a h a n ili P o s o f i lçesi T a ş k ı r a n K ö y ü m ü z d e görev y a p m a k t a o lan D i y a n e t iş leri 
B a ş k a n l ı ğ ı n a bağl ı pe r sone l im ize ba r ınma ihtiyacını karş ı layacak l o j m a n yap ı lmas ı 
k o n u s u n d a he rhang i b i r g i r i ş imde bu lunacak mıs ın ı z? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i so ru l a r ımın D e v l e t Bakan ı Sayın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N ta ra f ından yazı l ı o larak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğini sayg ı la r ımla a r z eder im.29.06 .20O5 

A r d a h a n ili i lçe v e köy le r inde yasayan va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o lmamas ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
ih t iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , var o lan lo jmanla r ın ise b a k ı m s ı z o lmas ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş la r ımız h e m de Diyane t iş leri Başkan l ığ ına bağ l ı pe r sone l imiz 
m a ğ d u r o lmak tad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Devle t Bü tçe s inden b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezunla r ı için sürekl i kadro aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bölge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebebiy le cenazeler in i ka ld ı r amamak ta , e lver i şs iz 
ik l im şar t l a r ında bak ıms ız , minares iz v e tadilat g ö r m e m i ş cami le rde ibadet ler ini ye r ine 
g e t i r m e y e ça l ı şmaktadı r la r . 

1- A r d a h a n ili P o s o f ilçesi Y c n i k ö y K ö y ü m ü z d e görev y a p m a k t a o l a n D iyane t İşleri 
B a ş k a n l ı ğ ı n a bağl ı pe r sone l im ize b a r ı n m a iht iyacını ka rş ı l ayacak lo jman yap ı lmas ı 
k o n u s u n d a he rhang i bir g i r i ş imde bu lunacak mıs ın ı z? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M l L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ımın Dev le t B a k a n ı Sayın Prof. Dr. M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i sayg ı la r ımla a rz ede r im .29 .06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe ve köy le r inde ya şayan va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o lmamas ı , ge rekse imamla r ımız ın b a r ı n m a 
iht iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , var o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o lmas ı 
neden iy l e h e m va t andaş l a r ımız h e m de D iyane t işleri Başkan l ığ ına bağ l ı pe r sone l imiz 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t iş ler i Başkan l ığ ına Devle t Bü tçes inden b ü y ü k mik t a rda 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a ve i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekl i kadro aç ı lmak tad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bölge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane ye ters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebebiy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i ş s iz 
ik l im şar t l a r ında bak ıms ız , mina res i z v e tadi lat g ö r m e m i ş cami l e rde ibadet ler in i ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- İ l imizde y a ş a n a n y a z m e v s i m i n i n kısal ığını d a göz ö n ü n d e bu lundura rak , A r d a h a n ili 
P o s o f i lçesi Yay laa l t ı köyü camin in bak ım v e onar ımın ın bir an önce yap ı lmas ı 
k o n u s u n d a b i r ç a l ı ş m a n ı z var m ıd ı r ? 
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TÜRICİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz cderim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
Ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Doğrular Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bîr girişimde bulunacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacım karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Kaleönü köyünde şu anda görev yapacak personel olmaması 
nedeniyle, köyümüze kadrolu bir imam atanması konusunda herhangi bir çalışmanız var 
mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta,' elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Hanak ilçesi Börk köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Dev le t Bakanı Sayın Prof. Dr. Nlehmet A Y D I N tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe v e köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eğit im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların o lmaması , var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle h e m vatandaşlarımız h e m de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiy le 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişs iz 
ikl im şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

1- A r d a h a n ili H a n a k ilçesi K a r a k a l c köyünde şu anda görev yapacak, personel o]Unâirnası'. 
nedeniyle , köyümüze kadrolu imam atanması konusunda herhangi bir çal ışmanız var 
mıdır? ' •' 

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

Aşağıdaki sorularımın Devle t Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eği t im almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması , var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle h e m vatandaşlarımız h e m de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devle t Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta v e imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişs iz 
ikl im şartlarında bakımsız, minaresiz v e tadîlat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

1- A r d a h a n ili H a n a k ilçesi Sev iml i köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce 
yapı lması konusunda bir çal ışmanız var mıdır? 

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

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

A r d a h a n ili i lçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızl ığı , 
gerek yeterli eği t im almış kadrolu imamların olmaması , gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması , var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniy le h e m vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta v e imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen D o ğ u Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, e lverişsiz 
ikl im şartlarında bakımsız, minaresiz v e tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
get irmeye çalışmaktadırlar. 

1- İl imizde yaşanan yaz mevs iminin kısalığını da g ö z önünde bulundurarak, A r d a h a n ili 
G ö l e i lçesi Ç a k ı l d e r c köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması 
konusunda bir çal ışmanız var mıdır? 

2 - Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel imize barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması konusunda herhangi bîr girişimde bulunacak 
mıs ınız? 

3 - Şu anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle, köyümüze kadrolu bir imam 
atanması konusunda herhangi bir çal ışmanız var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.O6.20OS 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanlann ise bakımsız'olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Posof ilçesi AşricOzeylr köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını Karşılayacak lojmanlann olmaması, var olan lojmanlann ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlanmız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Posof ilçesi Armutveren Köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamlann olmaması, gerekse imamlanmızın bannma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanlann olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta, ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlanmız ibadethane yetersizliği' sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Çıldır ilçesi Ycnibeyrehatun köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize bannma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M t L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i so ru l a r ımın Dev le t Bakan ı Sayın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i sayg ı la r ımla arz ede r im.29 .06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe v e köy le r inde ya şayan va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmı ş k a d r o l u imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
ih t iyac ım ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , va r o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o l m a s ı 
n e d e n i y l e h e m va t andaş l a r ımız h e m de D iyane t İşleri Başkan l ığ ına bağl ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmak tad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Dev le t B ü t ç e s i n d e n btlytlk m i k t a r d a 
ö d e n e k ay r ı lmak ta v e i m a m ha t ip mezunla r ı için sürekl i k a d r o aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lve r i ş s iz 
ik l im şa r t l a r ında b a k ı m s ı z , mina re s i z ve tadi lat g ö r m e m i ş cami le rde ibadet ler in i ye r ine 
g e t i r m e y e ça l ı şmaktad ı r la r . 

I - A r d a h a n ili Ç ı l d ı r ilçesi S c m i h a ş a k i r k ö y ü m ü z d e görev y a p m a k t a o l an D iyane t İşleri 
Başkan l ı ğ ına bağl ı pe r sone l im ize b a r ı n m a ihtiyacını karş ı layacak lo jman yap ı lmas ı 
k o n u s u n d a he rhang i b i r g i r i ş imde bu lunacak mıs ın ı z? 

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 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ımın D e v l e t Bakan ı Sayın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N ta ra f ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğini sayg ı la r ımla arz ede r im.29 .06 .2005 

A r d a h a n i li i l çe ve köy le r inde ya şayan va tandaş la r ımız , ge rek cami le r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek ye ter l i eğ i t im a lmı ş kadro lu imamla r ın o l m a m a s ı , ge rekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
iht iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , va r o l an lo jmanla r ın i se b a k ı m s ı z o lmas ı 
n e d e n i y l e h e m va tandaş l a r ımız h e m d e Diyane t İşleri Başkan l ığ ına bağ l ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmaktad ı r l a r . D iyane t İşleri Başkan l ığ ına Devle t B ü t ç e s i n d e n b ü y ü k m i k t a r d a 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezun la r ı için sürekl i kadro a ç ı l m a k t a d ı r . . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge l e r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibade t le r in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver işs iz 
ik l im şar t l a r ında bak ıms ı z , m ina re s i z ve tadi lat g ö r m e m i ş cami l e rde ibadet ler in i ye r ine 
g e t i r m e y e ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- A r d a h a n ili Ç ı ld ı r i lçesi S a y m a l ı k ö y ü m ü z d e görev y a p m a k t a o l a n rDiyanet ^ş ler i • 
B a ş k a n l ı ğ ı n a bağl ı pe r sone l im ize ba r ınma iht iyacını karş ı layacak lo jman yap ı lmas ı 
k o n u s u n d a he rhang i b i r g i r i ş imde bu lunacak mıs ın ız? ' --

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 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın D e v l e t Bakan ı Say ın Prof. Dr . M e h m e t A Y D I N taraf ından y a z ı h o la rak 
cevap land ı r ı lmas ı k o n u s u n d a gereğin i sayg ı la r ımla a r z ede r im .29 .06 .2005 

A r d a h a n ili i lçe v e köy le r inde yaşayan va tandaş la r ımız , ge rek cami l e r in bak ıms ız l ığ ı , 
ge rek yeter l i eğ i t im a lmış kadro lu imamlar ın o l m a m a s ı , gerekse i m a m l a r ı m ı z ı n b a r ı n m a 
ih t iyacını ka r ş ı l ayacak lo jmanlar ın o l m a m a s ı , va r o lan lo jmanlar ın ise b a k ı m s ı z o lmas ı 
n e d e n i y l e h e m va t andaş l a r ımız h e m d e Diyane t işleri Başkan l ığ ına bağ l ı p e r s o n e l i m i z 
m a ğ d u r o lmak tad ı r l a r . D iyane t iş ler i Başkan l ığ ına Dev le t Bü tçe s inden b ü y ü k mik t a rda 
ö d e n e k a y r ı l m a k t a v e i m a m ha t ip mezunla r ı için sürekl i kad ro aç ı lmaktad ı r . A n c a k b u n a 
r a ğ m e n D o ğ u Bö lge le r imizdek i va tandaş la r ımız ibade thane yeters iz l iğ i sebeb iy le 
ibadet ler in i y a p a m a m a k t a , i m a m açığı sebeb iy le cenazeler in i k a l d ı r a m a m a k t a , e lver i ş s iz 
ik l im şa r t l a r ında bak ıms ı z , m ina re s i z v e tadi la t g ö r m e m i ş cami l e rde ibadet le r in i ye r ine 
ge t i rmeye ça l ı şmaktad ı r la r . 

1- A r d a h a n ili Ç ı l d ı r i lçesi Ö v ü n d ü k ö y ü m ü z d e görev y a p m a k t a o lan D iyane t İşleri 
B a ş k a n l ı ğ ı n a bağl ı pe r sone l im ize b a r ı n m a ihtiyacını karş ı l ayacak l o j m a n yap ı lmas ı 
k o n u s u n d a herhang i b i r g i r i ş imde bu lunacak mıs ın ız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

^^^ Ensar'öÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet işleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Çıldır ilçesi Akçakale köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- İlimizde yaşanan yaz mevsiminin kısalığını da göz önünde bulundurarak, Ardahan ili 
Merkez Dağcı Köyü caminin bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda bir 
çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.29.06.2005 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacını karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet işleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Şu anda görev yapacak personel olmaması nedeniyle, Ardahan ili Merkez Çağlayık 
köyümüze kadrolu bir imam atanması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.004/*Zoo? 
Konu : f° I « * / 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi .13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖöÜT't tn Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7493, 7/7494, 7/7495, 
7/7496, 7/7497, 7/7498. 7/7499, 7/7500, 7/7501, 7/7502, 7/7503, 7/7504, 7/7505, 7/7506, 
7/7507, 7/7508, 7/7509, 7/7510, 7/7511, 7/7512, 7/7513, 7/7514, 7/7515, 7/7516, 7/7517, 
7/7518, 7/7519, 7/7520, 7/7521, 7/7522, 7/7523, 7/7524, 7/7525, 7/7526, 7/7527, 7/7528, 
7/7529. 7/7530. 7/7531. 7/7532. 7/7533, 7/7534, 7/735, 7/7536, 7/7537, 7/7538, 7/7539, 
7/7540, 7/7541, 7/7542, 7/7543, esas nolu yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof.Dr.Mehmet AYDIN 

E K : 5 Sayfa Devlet Bakanı 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜTÜN 7/7493,7/7494,7/7497, 
7/7512,7/7518,7/7520,7/7521,7/7522,7/7523,7/7524,7/7525,7/7526, 
7/7527,7/7529, 7/7536,7/7537,7/7538, 7/7539,7/7540 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE VERİLEN CEVAP: 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen "Yatırım Bütçesi Hazırlama 
Esaslanna Dair Talimat" gereği lojmanların inşası için teklifte 
bulunulamamaktadır. Bu nedenle genel bütçe imkanlarıyla lojman 
yapılması mümkün olamamaktadır. — 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR Ö Ğ Ü T Ü N 7/7519, 7/534 ESAS 
NOLU YAZİLİ S O R U ÖNERGELERİNE VERİLEN CEVAPLAR: 

1 . Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesine bu güne kadar ibadethane 
yapımı, bakımı ve onarımı için genel bütçeden herhangi bir ödenek 
ayrılmamış ve bütçe kaynaklarıyla herhangi bir ibadethane de 
yaptırılmamıştır. 
Türkiye genel inde ibadethaneler bu maksatla kurulan vakıf ve demeklerce 
veya şahıslarca hayır işleri kapsamında yapılmaktadır. 
2 . Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak 
tüm kamu kurum ve kuruluşlanna gönderi len "Yatırım Bütçesi Hazırlama 
Esaslarına Dair Talimat" gereği lojmanların inşası için teklifte 
bulunulamamaktadır. Bu nedenle genel bütçe imkanlanyla lojman 
yapılması mümkün olamamaktadır. 
3. Ardahan İli Merkez Göle İlçesi Çakıldere Köyü, Posof İlçesi Akball ı 
Köylerinde imam-Hat ip kadrosu mevcut olup, gerekli nitelikleri haiz istekli 
e leman temin edildiğinde veya Diyanet İşleri Başkanlığı emrine yeteri 
kadar açıktan atama izni verildiği takdirde söz konusu münhal imam-hatip 
kadrolarına atama yapılacaktır. 

/MA 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR Ö Ğ Ü T Ü N 7/7495, 7/7499, 7/7502, 
7/7504, 7/7507, 7 /7510,717514,7 /7515,7 /7517,7 /7530,7 /7532,7 /7543 
ESAS NOLU YAZİLİ S O R U ÖNERGELERİNE VERİLEN CEVAP: 

Ardahan İli Merkez Tunçoluk. Çağlayık Köyleri, Çıldır İlçesi Kayabeyi 
Köyü, Göle ilçesi Kuzupınarı, Küçükattunbulak, Dölekçayır Köyleri, Posof 
ilçesi Çayırçimen, Kaleönü Köyleri, Hanak İlçesi Aşağıkarakale Köyünde 
İmam-Hatip kadrosu mevcut olup, gerekl i nitelikleri haiz istekli e leman 
temin edildiğinde veya Diyanet işleri Başkanlığı emrine yeteri kadar 
açıktan atama izni verildiği takdirde söz konusu münhal imam-hatip 
kadrolanna atama yapılacaktır. 
Ardahan ili Göle ilçesi Çobanköy, Esenboğaz Köylerinde İmam-Hatip 
kadrosu mevcut olup, Çobanköy köyünde M.Mustafa FUNDIKÇI , 
Esenboğaz köyünde Muhsin GECO görev yapmaktadır. 
Ardahan ili Hanak i lçesi Yukarıkarakale Köyü ise Hanak ilçesine ait 
kadrosuz bucak ve köy camileri sıralama listesinde yer almamaktadır. Bu 
sebeple anılan köyün Hanak ilçesine ait kadrosuz bucak ve köy camileri 
sıralama listesine alınması için söz konusu valil iğe gerekli tal imat 
verilmiştir. 
Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının kadro ihtiyacını karşı lamak üzere çeşitl i 
unvanlardan 15.000 adet ihdası istenilen ve halen TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmek üzere sırada bekleyen Kanun Tasarısı 
kanunlaştığında kadrosuz camilere imam-hatip kadrosu verilebilecektir. 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR Ö Ğ Ü T Ü N 7/7498 ESAS N O L U 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR: 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak tüm 
kamu kurum ve kuruluşlanna gönderi len "Yatırım Bütçesi Hazır lama 
Esaslanna Dair Talimat* gereği lojmanların inşası için teklifte 
bulunulamamaktadır. Bu nedenle genel bütçe imkanlarıyla lojman 
yapılması mümkün olamamaktadır. 

Ardahan ili Posof i lçesi Balgöze Köyünde İmam-Hatip kadrosu mevcut 
olup, gerekli nitelikleri haiz istekli e leman temin edildiğinde veya Diyanet 
İşleri Başkanlığı emrine yeteri kadar açıktan atama izni verildiği takdirde 
söz konusu münhal imam-hatip kadrosuna atama yapılacaktır. 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR Ö Ğ Ü T Ü N 7/7496, 7/7500, 7 /7501, 
7/7505, 7/7506, 7/7508, 7/7509, 7 /7511, 7/7513, 7/7516, 7/7528, 7 /7531. 
7/7533, 7/7535, 7 /7541, 7/7542 ESAS NOLU YAZILI S O R U 
ÖNERGELERİNE VERİLEN CEVAP: 

Diyanet işleri Başkanlığının bütçesine bu güne kadar ibadethane yapımı, 
bakımı ve onanmı için genel bütçeden herhangi bir ödenek ayrı lmamış ve 
bütçe kaynaklanyla herhangi bir ibadethane de yaptırılmamıştır. 

Türkiye genel inde ibadethaneler bu maksatla kurulan vakıf ve demeklerce 
veya şahıslarca hayır işleri kapsamında yapılmaktadır. 
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588.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Elazığ ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Şırnak ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7544, 7545, 7546, 7547, 

7548, 7549, 7550) 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL S 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? ^ 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL ^ 
Bursa Milletvekili 

Kilis İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

JSL Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
'2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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30.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili ' 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL . 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yabnmlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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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 

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 n . N i m e t Ç U B U K Ç U t a r a f ı n d a n y a z ı l ı 

o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

Ş ı r n a k i l i m i z , b u l u n d u ğ u c o ğ r a f i k o n u m v e s a h i p o l d u ğ u d o ğ a l y a p ı s ı , k ü l t ü r ü , 

t a r i h i , d o ğ a l v e t u r i z m d e ğ e r l e r i n i n o l u ş t u r d u ğ u p o t a n s i y e l i n i d e ğ e r l e n d i r e r e k h a k 

e t t i ğ i y e r i a l m a k i ç i n ç a b a h a r c a m a k t a d ı r . 

H e r g e ç e n g ü n b ü y ü y e n i l i m i z i n d a h a i y i b i r d ü z e y e g e l m e s i i ç i n h a k e t t i ğ i 

d e ğ e r i a l m a s ı g e r e k m e k t e d i r . S a h i p o l d u ğ u k a y n a k l a r ı n d a h a İ y i k u l l a n ı m ı v e g e l i ş m e s i 

i ç i n ü l k e e k o n o m i s i n d e n u y g u n y a t ı r ı m l a r ı a l m a s ı b ü y ü k ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r . 

1 . Ş ı r n a k i l i m i z d e B a k a n l ı ğ ı n ı z l a İ lg i l i k u r u l u ş l a r ı n ı z a y ö n e l i k o l a r a k , 2 0 0 5 yı l ı i ç i n 

p l a n l a n m ı ş o l a n y a t ı r ı m l a r ı n ı z n e l e r d i r ? 

2 . B u y a t ı r ı m l a r İ ç i n a y r ı l m ı ş o l a n ö d e n e k m i k t a r l a r ı n e k a d a r d ı r ? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

•4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T . C . 
D E V L E T BWK>\.IMI_l<Sl 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 7 / 0 0 . / £ "? <-̂  ^/.2/2005 
K O N U : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s 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 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

( K a n u n l a r v s K a r a r l a r D a i r e s i B a f k a n l ı ğ ı ) 

İ L G İ : a ) T ü r k i y e B ü y ü k M i I İ s t M e c l i s i B a ş k a n l ı ğ ı G e n e l S e k r e t e r l i ğ i 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 ' n ı n 1 3 . 6 T . 2 0 0 5 t a r i h v e K A N . K A R . M D . A . 0 1 . O . C 3 I S J S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 -
1 2 7 9 8 s a y ı l ı y a z ı s ı . 

İ l g i y a z ı i l e B u r s a M i l l e t v e k i l i S a y ı n K e m a l D E M l R E E L ' e C7 a d e t ) a i t Y a z ı l ı S o r u 
ö n e r g e l e r i h a k k ı n d a k i b i l g i l e r i i ç e r e n c e v a p l a r e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L O E M İ R E L ' İ N 
7 / 7 5 4 4 N O L U S O R U Ö N E R G E S İ C E V A B I D I R 

B i t l i s İ l i m i z , b u l u n d u ğ u c o ğ r a f i k o n u m v e s a h i p o l d u ğ u d o ğ a l y a p ı s ı , 
k U l t ü r ü . t a r i h i . d o ğ a l v e t u r i z m d e ğ e r l e r i n i n o l u ş t u r d u ğ u p o t a n s i y e l i n i 
d e ğ e r l e n d i r e r e k h a k e t t i ğ i y e r i a l m a k İ ç i n ç a b a h a r c a m a k t a d ı r . 

İ l i m i z i n d a h a İ y i b i r d ü z e y e g e l m e s i i ç i n h a k e t t i ğ i d e ğ e r i a l m a s ı 
g e r e k m e k t e d i r . S a h i p o l d u ğ u k a y n a k l a r ı n d a h a i y i k u l l a n ı m ı v e g e l i ş m e s i i ç i n 
Ü l k e e k o n o m i s i n d e n u y g u n y a t ı r ı m l a r ı a l m a s ı b ü y ü k ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r . 

S O R U L A R : 

1 - B i t l i s i l i m i z d e k i B a k a n l ı ğ ı n ı z l a İ l g i l i k u r u l u ş l a r ı n ı z a y ö n e l i k o l a r a k . 2 D O S 
y ı l ı i ç i n p l a n l a n m ı ş o l a n y a t ı r ı m l a r ı n ı z n e l e r d i r ? 

2 - B u y a t ı r ı m l a r İ ç i n a y r ı l m ı ş o l a n ö d e n e k m i k t a r ı n e k a d a r d ı r ? 
3 - A y r ı l a n ö d e n e k l e r i n n e k a d a r ı k u l l a n ı l m ı ş t ı r ? 
• * - Y ı l s o n u n a k a d a r b u y a t ı r ı m l a r d a n h a n g i l e r i n i n t a m a m l a n m a s ı 

h e d e f l e n m e k t e d i r ? 

C E V A P L A R : 

K o n u y a i l i ş k i n o l a r a k B a k a n l ı ğ ı m a b a ğ l ı S o s y a l H i z m e t l e r v e Ç o c u k 
E s i r g e m e K u r u m u C S s n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e v e r i l e n c e v a b a g ö r e ; 

2 0 0 5 y ı l ı n d a K u r u m u n y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a i n ş a a t ı d e v a m e d e n p r o j ö 
B u l u n m a m a k t a d ı r . A n c a k S S k a p a s i t e l i Y e t i ş t i r m e Y u r d u Y e r e l Y ö n e t i m c e y a p ı l m a k t a 
v e E y l ü l 2 0 0 S d e a ç ı l m a s ı p l a n l a n m a k t a d ı r . 

K u r u m u n 2 0 0 5 y ı l ı y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a 1 0 0 . Y ı l Ç o c u k Y u v a s ı n ı n o n a r ı m ı i ç i n 
5 0 . 0 0 0 , 0 0 Y T L . ö d e n e k a y r ı l m ı ş t ı r . B u ö d e n e ğ i n 3 8 . 0 0 0 . 0 0 Y T L " İ l k k ı s m ı I . I I . v e I I I . 
d o n e m d e g ö n d e r i l m i ş o l u p , l \ A D ö n e m d e i s e 1 2 . 0 0 0 . 0 0 Y T L ' t u t a r ı n d a ö d e n e k 
m a h a l l i n e g ö n d e r i l e c e k t i r . 

S a y g ı l a r ı m l a . 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMJREL'İN 
7/7545 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Elazığ İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği - yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Elazığ İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaati devam eden proje 
bulunmamaktadır. Ancak 54 kapasiteli Yerel Yönetimce yaptırılan Gazi Huzurevinin 
Genel Müdürlük Makamının 18.02.2005 tarih ve 16 sayılı" onayı ile hizmete açılması 
uygun görülmüştür. 

Kurumun 2005 yılı yatırım programında Harput Yetiştirme Yurdu onarımı için 
80.000,00 YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 60.800,00 YTL' lik kısmı t. II. ve III. 
dönemde gönderilmiş olup, IV. Dönemde ise 19.200,00 YTU tutarında ödenek 
mahalline gönderilecektir. Yerel Yönetimce yaptırılan Gazi Huzurevi tefrişi için 
44.936,00 YTL. ödeneğin tamamı mahalline gönderilmiştir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7546 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Kilis İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Kilis İiimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 2005 yılı yatırım programında Kız Yetiştirme Yurdu onarımı için 
145.000,00 YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 110.200,00 YTL' lik kısmı I. II. ve 
III. dönemde gönderilmiş olup, IV. Dönemde ise 34.800,00 YTL' tutarında ödenek 
mahalline gönderilecektir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
m 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İM 
7/7547 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Siirt İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Siirt ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 2005 yılı yatırım programında; 

Saraçoğlu Çocuk Yuvası onarımı için 60.000,00 YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu 
ödeneğin 45.600,00 YTL' lik kısmı I. II. ve III. dönemde gönderilmiş olup, IV. 
Dönemde ise 14.400,00 YTL' tutarında ödenek mahalline gönderilecektir. 

Yetiştirme Yurdu onarımı için 120.000,00 YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 
91.200,00 YTL' lik kısmı I. II. ve III. dönemde gönderilmiş olup, IV. Dönemde ise 
28.800,00 YTL' tutarında ödenek mahalline gönderilecektir. 

Saygılarımla. 

întefH^JgMKÇU 
Devlet Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7548 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Çankırı İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Çankırı İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. Ancak Yerel Yönetimce Huzurevi ek binası yapılmakta ve Ağustos 
2005 tarihinde hizmete girmesi planlanmaktadır. 

Kurumun 2005 yılı yatfrım programında; 

100. Yıl Yetiştirme Yurdu onarımı İçin 130.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır. Bu 
ödeneğin 98.800,00 YTL' lik kısmı I. II. ve III. dönemde gönderilmiş olup, IV. 
Dönemde ise 31.200,00 YTL' tutarında ödenek mahalline gönderilecektir. 

Açılması planlanan Aile Danışma Merkezi tefrişi için 31.106,00 YTL. ayrılmıştır. 
Bu ödenek kuruluş açıldığında gönderilecektir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 

- 2094 -

ine 



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0 : 2 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİ RELİN 
7/7549 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Bingöl İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi, madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir tiüzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Bingöl İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 2005 yılı yatırım programında, Yetiştirme Yurdu onarımı için 
300.000,00 YTL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 228.000,00 YTL' lik kısmı I. II. ve 
III. dönemde gönderilmiş olup, IV. Dönemde ise 72.000,00 YTL' tutarında ödenek 
mahalline gönderilecektir. 

Saygılarımla. 

" " L A -
Niı^eN^UKÇU 

Devlet Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7550 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Şırnak İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Şırnak ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kurumun 2005 yılı yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

Saygılarımla. 
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589.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7551) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? . 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadaıiık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamWr#a'ı$rş7' 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- fjLl_ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

A n k a r a 

1 2 1 5 5 5'.9 -AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanhğı'mn 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7551-12828. esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç TüzÜğü'nün 99 uncu maddesi gereği Bakanlığım bağlı 
ve ilgili kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. A /l>^J{/^^-~~.^ 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7551-12828) 

Sorular : 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 

çaba harcamaktadır. 

ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 

olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları 

alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yıllan 

arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 1-4 : 

Bitlis ilinde Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının yürüttüğü yatırımlara ilişkin bilgiler 

ekte verilmektedir. 
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DSİ BİTLİS İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK V 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

») Büyük Su İşleri 

Bitlis-Ahlat (Ovakışia -
sulaması) 

b) Küçük Su İşleri 

İL TOPLAMI 

2003 YIU 

Ödenek 

9 628166 

S 379 300 

5 379 300 

4 248866 

9 628166 

Harcama 

6 010 552 

3564000 

3564000 

2446 552 

6 010 552 

2004 YIU 

ödenek 

7 015445 

4566000 

4 566 000 

2449445 

7015445 

Harcama 

6933162 

4566 000 

4566 000 

2367162 

"-6 933162 

ödeneği (Sene 
baş.)' 
6 228 007 

4 740000 

4 740 000 

1488 007 

6228 007 

2005 YIU 

Aktarma 

400000 

400000 

400 000 

Revlze ödeneği 

6 628 007 

4 740000 

4 740000 

1888007 

6628 007 

E 

3 

Not: (*) Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

MADEN TETKİK VE AMMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BİTLİS İLİ 2003 YIU YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek Harcama 
(milyon TL) (milyon TL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 
2003-13M6 Bitlis Masifi Polimetal ve. End. Hamm. Ara. 8.750 8.703 Pro 

Det 
Jeo 

i- . Uza 
Yar 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BİTLİS İLİ 2004 YILI YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adı ödenek Rev.Ödenek Harcama Gerçekleşme 
(milyon TL) (milyon TL) (%J 

Maden ve JeotermaJ Kaynak Aramaları 
2004-13M12 G.Doğu Anadolu EndOstriyel Hammadde Aramalar 12.857 11.186 3.858 34,49 Pr 

De 
Ya 

--. Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
2004-16837 Toros-Anatolit Platformlarında Kambriyen Öncesi 2.857 2.486 845 33,99 Nu 

Meta-Mağmatik Kayaçlann Petrografisi, Petrolojisi 
ve Petrojenez Özelliklerinin Belirlenmesi 

TABLO : 1 İLLER YATIR 
İÜ -BİTLİS YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKTÖ 
YIU :2003 
DÖNEMİ :4 

PROJE 
NUMARASI 

20.1T03.0H0 

02.0.0X0170 

"*" PROJENİN ADI 

Adllcavaz TM'da 2.TraJo Fidari 
(AR) 

Alpaslan HES-Adilcavaz EİK. 
(AP) 

KARAKTERİSTİK 

154 kV, 1 Fidar 

154 kV, 2x1272 MCM, 95 km 

TOPLAM 

PROJENİN 
TUTARI • 

500 

16000 

16.500 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

250 

2700 

2.950 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

<TI_) 

0 ' 

FİZ.GERÇ. % 

'y 

• Ü L O 
Ü 
TU 
1ÛNEMİ 

PROJE 
NUMARASI 

20.D.03.0110 

OZ.D.03.0170 

TOPLAM 

: 1 
: BİTLİS 
:2004 
: 4 

PROJENİN AO) 

Adllcavu TMjde 2.1 ralo Fid.ri 
[ZTrafo, Alpaâİân) 
(DAP) 

Alpaalan HES-Adilcavaz Ela 
[Toprak TaU Fiber OptlkH) 
OAP) 

KARAKTERİSTİK 

154 kV. 2 Fidar 

154 kV, 2x1272 MCM. 95 km 

İLLER YATI 
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKT 

i 

PROJENİN 
TUTARI 

545 

15.450 

15.995 

PROGRAM YILI 
ÖDENEĞİ 

165 

50 

235 

OONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(TL) 

19 

19 

FİZ.GERÇ. % 
12 

1 

>NS 

http://20.1T03.0H0
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590.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, DSİ ile iş bağlantısı olan kişi ve şir
ketlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GULER'in cevabı (7/7553) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

29.06.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile müteahhitler arasındaki 
ilişkilerin büyük ölçüde çekişme noktasında olması nedeniyle, inşaatların 
durma noktasına geldiği öne sürülmektedir. 

Bu çerçevede; 

1 - DSİ ile iş bağlantısı olan kişi ya da şirket sayısı kaçtır? 

2- Bu kişi ve şirketlerden kaçı ile hukuksal çekişme noktasına gelinmiştir? 
Kaçı mahkemelere dava olarak gelmiştir? 

3- DSİ'nin son 3 yıllık (2002, 2003, 2004) yatırımlarının toplam değeri esas 
alınarak, yüzde kaçlık bölümünde anlaşmazlık olmuştur, ne kadan dava 
olarak mahkemelere yansımıştır? 

4- Kamu kuruluşları arasında en yüksek oranda idare-müteahhit 
anlaşmazlığının DSİ'de oluşmasının nedenleri araştırılmış mıdır? 

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- / ^ J-Ç-
Konu : Yazılı Soru önergesi 1 1 - o -t 

' ' 6 ± ' 15 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 
sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/7553-12843 
esas numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandın larak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 önerge Cevabı Bakan 

- 2 1 0 1 -
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F.BALOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7553-12843) 

Som 1 : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile müteahhitler arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde 

çekişme noktasında olması nedeniyle, inşaatların durma noktasına geldiği öne sürülmektedir. 

Bu çerçevede; 

- DSİ ile iş bağlantısı olan kişi ya da şirket sayısı kaçtır? 

Cevap 1 : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2002, 2003 ve 2004 yıllarında Tatbikatçı Daire 

Başkanlıklarından; 

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığının 219, 

Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının 103, 

Içmesuları ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının 28 adet inşaat firması ile iş bağlantısı 

bulunmaktadır. 

Soru 2 : 

Bu kişi ve şirketlerden kaçı ile hukuksal çekişme noktasına gelinmiştir? Kaçı mahkemelere 

dava olarak gelmiştir? 

Cevap 2 : 

18 adet firma ile hukuksal çekişme noktasına gelinmiş ve 15 adet firma ile olan 

anlaşmazlıklar mahkemelerde görüşülmektedir. 

-2102-
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S o n ı 3 ; 

DSl'nin son 3 yıllık (2002, 2003, 2004) yatınmlanmn toplam değeri esas alınarak, yüzde 

kaçlık bölümünde anlaşmazlık olmuştur, ne kadan dava olarak mahkemelere yansımıştır? 

Cevap 3 : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2002,2003 ve 2004 yıllannda yürütülen projelerdeki 

anlaşmazlıklara! son üç yıla oram; 

Baraj projeleri yatınmlannda %3,9; 

Sulama ve ıslah projeleri yatınmlannda %1,59; 

İçmesuyu projeleri yatınmlannda ise %1,41 'dir. 

Soru 4 : 

Kamu kuruluşlan arasında en yüksek oranda idare-müteahhit anlaşmazlığının DSİ'de 

oluşmasının nedenleri araştmlmış mıdır? 

Cevap 4 : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşaatlan yürütülen baraj, sulama, içmesuyu tesisleri, 

yerüstü sulamalan, gölet ve gölet sulamaları işlerinin genel toplamı 398 adettir. Bu işlerden bir kaç 

tanesinde; eski alışkanlıklann devam etmesinde ısrarlı olunması, işin sağlıklı çözülmesi için 

hakeme müracaat etme ihtiyacı doğmuştur. 

- 2103 -
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591.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/7554) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi içili hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- S"3U'3 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 21 56 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7554-12909 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İv Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Bakanlığım bağlı 
ve ilgili kuruluşlarından alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 

A n k a r a 

2 .9 AGUSiOS 2005 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan . 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7554-12909) 

Sorular: 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 

doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 

gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1-4: 

Elazığ ilinde Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlannm yürüttüğü yatırımlara ilişkin 

bilgiler ekte verilmektedir. 

-2105 -



DSİ ELAZIĞ İLİ 2003-2005 YİLİ BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

a) Büyük Su işleri .. 

Kuzova pompaj sulaması 

b) Küçük Su işleri 

İL TOPLAMI 

2003 YIU 

ödenek 

2227 008 

1146000 

1146000 

1 081 008 

2227 008 

Harcama 

1852832 

944000 

944 000 

908832 

1 652 832] 

2004 YILI 

ödenek 

7 540252 

6740000 

6740000 

800252 

7540252 

Harcama 

7352802 

6740000 

6740000 

612802 

7352 802 

Ödeneği (Sene 
başı) 

5679 506 

5000000 

5000 000 

679 506 

5 679506 

2005 YILI 

Aktarma 

5800 000 

4000000 

4000000 

1800000 

5 800 000 

Revire ödeneği 

11479 506 

9000000 

9000000 

2479 506 

11479506 

E 

Not: (*) Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile D 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(") Projeye aktama sütunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/Ö7/2Ö05 tarih ve 3 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih ve 4671 



İL VE PROJE BAZINDA YATIRIMLAR 
KURULUŞ ADI : EİE İdaresi Genel Müdürlüğü 

İL ADİ 

İELAZIÖ 

«ERZİNCAN 

j lSPARTA 

KARS 

KAYSERİ 

" 
RİZE 

SAMSUN 

TRABZON 

VAN 

PROJE ADt 

• • i 

Hldromelrik Araştırma ve Etütler 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Hldromelrik Araştırma ve Etütler 

Temel Araştırmaları 

Muhtelif Yapılabilirlik Projeleri 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

Hldromelrik Araştırma ve EtOtler 

Hidrometrik Araştırma ve EtOtler 

Temel Araştırmaları 

Muhtelif Yapılabilirlik Projeleri 

Hidrometrik Araştırma ve Etütler 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 
(Milyar TL) 

37 

37 

43 

4 3 

6 4 

37 

27 

150 

150 

4 3 

4 3 

50 

5 0 

56 

56 

136 

31 

105 

43 

4 3 

2003 YIU 
GERÇEKL. 
(Milyar TL) 

30 

30 

34 

34 

46 

30 

16 

162 

162 

34 

34 

39 

39 

44 

' 44 

96 

19 

77 

34 

34 

2004YIU 
A ÖDENEĞİ 
I (Milyar TL) 

l 28 

S 28 

l 2s 

I 28 

I 3r 

3 7 

28 

2 8 

3 2 

3 2 

43 

4 3 

6 3 

4 6 

17 

3 2 

32 

2004 YILI 
GERÇEKU 
(Milyar TL) 

37 

37 

I (1)2005 
YIU 

ÖDENEĞİ 
(Bin YTLI 

52 

I 52 

37 34 

37 

50 

50 

37 

37 

43 

43 

66 

56 

32 

17 

15 

43 

43 

34 

7 7 

77 

1. Hdromelrik Etüt Meıkczi'nc 
istasyonlar işlenmekledir. 

II. Hkftometı* Etüt MerkezTn 
istasyonlar İlenmektedir. 

KUjidıomeffik Etüt Merkezfn 
istasyonlar IsletlrneMeaY. 
Başak Barajı ve HES Sondaj 
çatısnularmtlsnıamlamışlır. 

Aşağı Arat Nehri Havzası yap 
toplam 220 MW kurulu güçte 
tamamlanmıştır. 

6 9 " • - * 

69 

6 0 

6 0 

78 

• 7 8 

' 

77 

77 

XI. Hidromelrik Etüt Merkezin 
istasyonlar ıslstimektedir. 

IX. Hidromelrik Elûl Morkezfn 
İstasyonlar lşlettmekledk. 

Kİ. Hidromelrik Etüt Merkezin 
istasyonlar Işlellmektedir. 

. 
Karadere Havzası Sondaj Kam 
lamaırrtarmşt». 
U.Mrattaız-KarMafe H â v M 
toplam 60 M W kurulu güçte yı 
tamamlanmıştır. 

vlll.Hkfrometrik E H l MerkeıTn 
istasyonlar kjlelilmektedir. 

(t) 2005 Yılı Yatırım ödeneklerinin tamamının harcanması hedeflenmiştir. 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ 

Proje No 

13M1 

ELAZIĞ İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje Adı 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 

Doğu Anadolu Metalik Maden Aramaları -

Ödenek 
(mi lyon TL) 

81.820 

Rev.öd 
(milyo 

81.03 

14J3 

14J5 

14J6 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 

Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi 

Doğu Anadolu Fayı Atlasının Hazırlanması ve Basımı 

Türkiye Heyelan Haritaları 

51.000 

1.333 

3.409 

50.51 

1.320 

3.37 

TABLO 
ü • 
nu:.. 
ÎÛNEMİ 

PROJE 
NUMARASI 

20.DJ53.0320 

20JJ.03.O33O 

"' ' 20.D.07.02M 

: 1 
: ELAZIĞ 
:2005 
: 1 

j j . PROJENİN ADI 

HankmdlTM. 
fl>AP) 

(K«b«ı-€l«ığ)Srş.N-H«nk«n<ll EİH. 
(DAP) 

13.IlatTas.va Ijl.Gr.Md.Elanj Gr.Başmüh 
BlnJlava Yapılmışı 
PAP) 

TOPLAM 

İLLER 
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU 

KARAKTERİSTİK 

154/33 kV, 100 MVAv» 
2.TrafoFldari 

154 kV, 2x795 MCM.1 km 

Bina Jlavaal + Tafriç ;-

PROJENİN 
TUTARI 

3600 

275-

v 600 

4.475 

PROGRAM YHJ 
Ö0ENEGİ 

361 

190 

1 

552 

YAT 
SEK 

00NEM SONUNA KADAR 
NAKİT KAR. 

(YTL) 

25 

11 

36 

FİZ.GERÇ. 
% 

a* 

http://13.IlatTas.va


BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜ 

2 0 0 5 Y İ L İ N D A Y A P I M I D E V A M E D E N P R O J E L E R 

PROJE AO) 

-StVAS-MALATYA DGİH 

-MALATYA-GAZİANTEP OGİH 

-GAZlANTEP-MERStN DGİH 

-KONYA-ISPARTA DGİH 

-CSPARTA-NAZİLU O S M 

TPAO SİLİVRİ DOĞAL GAZ HATTI 

PT-1 HORASAN DOGALCAZ HATT11. KISIM 

PT-1 HORASAN DOGALCAZ HATTI 2. KISIM 

PT-1 HORASAN OOGALGAZ HATTI 3. KISIM 

PT-2-3 POMPA İST.DOGALGAZ BAĞLANTISI. RMS YAPIMI 

PT-4 POMPA İST.DOGALGAZ BAĞLANTISI. RMS YAPIMI 

MRKA/ETİ HOLOaMG BOR TESİSLERİ BAĞLANTI HATTI 

İSTANBUL SERAMİK OOOAL OAZ BAĞLANTI HATTI 

SOROUHYOZGAT DOĞAL OAZ BAĞLANTI HATTI 

NAZfULAYOlN-DENtZLl OOOAL GAZ BAĞLANTI HATTI 

BURDUR-ISPARTA-ANTALYA-ÂFYON DOÖAL GAZ BAĞLANTI HATTI 

EMET-ETİ HOLDİNG BORİK ASİTTESİSLERİ BAĞLANTI HATTI 

AKYAZI-PAMUKDVA-C6LVtr DOĞAL GAZ BAĞLANTİ HATTI 

CS-4 BURSA KOMPRESÖR İSTASYONU T A S M A V E MODİFİKASYON PROJESİ 
ADrrAMAN-SANUURFA-ElAZIÖ.OtYAReAK«t OO BAĞLANTI HATTI FAZ-1 
AOIYAMAN-SANLIURFA-ELAZIÖ-OİYARBAKIR DO BAĞLANTI HATTİ FAZ-2 
ADIYAMAN-SANLIURFA-ELAZIÖ-OİYARBAKIR OG BAĞLANTI HATTI FAZ-3 
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ OCBH FAZ-1 
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ OGBH FAZ-3 
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ OOBHFAZ-S _ _ _, 
A S TİPİ BASMC DÜŞÜRME V E ÖLCÛM İSTASYONU 
A Z E R B A Y C A N - T O R K İ Y E OGBH IFAZ-11 
AZERBAYCAN-TÛRKIYE OGSH IFAZ-» 
MALATYA-G ANTEP-K.MARA3 OO BAÖ IDAÛ. HATTI 
TARSUS-MERSM OO BAÖ7DAO. HATTI 
KARACABEY-M.KEMALPASA DG BAÖJOAĞ. HATTI 
AOANA4SKENDERUN-OSMANİYE OG BAĞJOAÛ. HATTI 

UZUNLUK 

( K M ) . 

İ M 

239 

281 

256 

366 

4 

7 2 

72 

7 2 

2 3 

17 

4» 

45 

« 7 

2 8 8 
• 4 | 

1S1 

3 0 

4 8 

122 
127 
170 
«e 
«s 

114 
0 

113 
113 
81 
7 8 
»1 
118 

BORU ÇAPI 

( İNCİ 

40-24 

40-24.18 

40-24-16 

40-16 

40-24-16 

MuhteBf 

Muhtara 

MuMaW 

Muhtelif 

6 

6 

M u h t a * 

M u t t a » 

M u t t a * 

Muttan/ 

MuMaM 

M u h t . » 

Muhlali* 

1*1*7.4 M W 
40-12 
40-16 
40-14 
24-16 
24.12 

16 
17 adat 

4 2 
4 2 

Muhtelit 
MunUttf 
MuMaM 
Mut tHr 

SÖZLEŞME 
TARİHİ 

30.01.2002 

30.01.2002 

30.01.2002 

30.01.2002 

30.01.2002 

04.03.2004 

05.03.2004 

05.03.2004 

05 03.2004 

3O.07.2O04 

30.07.2004 

31.03.2004 

21.04.2004 

27.04.3004 

06.05.2004 ' 

06.05.2004 

16.04.2004 

16.04.2004 

20.07.2004 
90.1X2004 
30.12.2004 
30 .112004 

23.06.2005 

08.03.2005 • 
04 .052005 ? 
04.05.2005 
04.05.2005 
11.05.2005 
10 .052005 
11.05.2005 

İSİN 
SÜRESİ 

24 .V 

24 av 

24 av 

24 av 

24 av 

210 oOn 

220 «On 

220oQfl 

150 gOn 

150 oOn 

365 gOn 

160o0n 

425 oOn 

423 000 

425 oOn 

385 oOn 

385 eOn 

150 oOn 
480 oon 
480 olta 
480 «on 

385 oOn 
365 BOn 

180 GOn 
450 OOn 
450 GOn 
180 GOn 
180 GOn 
180 GOn 
180 GOn 

İLAVE sOftE 
(GÜN) 

«1 

91 

139 

160 

189 

140 

103 

103 

193 

154 * ' 

154 

0 

162 

0 

0 * 

0 

0 

0 

120 

BAŞLAMA T 

28.02.200 

28.02.200 

12.12.200 

12.12.200 

12.12.200 

07.04.200 

12.04.200 

12.04.200 

.«2.04.200 

30.07.200 

9 0 0 7 . 2 0 0 

15.04.200 

22.04.200 

0 4 . 0 5 2 0 0 

~17.O5.20O 

17.05.200 

16.05.2004 

21.05.2004 

03.08.2004 
' 31.12.2004 
31.12.2004 
31.12.2004 
09.02.2005 

06.03.2005 
16.05.2005 
18.05.2005 
20.05.2005 
24.05.2005 
24 05 2005 
25.05,2005 

http://~17.O5.20O
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592.-Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL 'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 

yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7557) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

o o Ankara 
Sayı : B. 15.O.APK.0.23-300- 11. T ö 
Konu : Yazılı Soru Önergesi jjjg ^ r - , ^ 2005 

11429 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanhğı'nın 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

-2110-
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7557 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER • ^ • A ^ " ^ 
1- Önerge Cevabı Dr- Mehmet Hilmi GÜLER 

6 Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7557) 

Sorular 1.2.3.4: 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

- Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 1.2.3.4: 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatırım Programında" 
Kilis ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalannı gösterir tablo ek-l'de 
verilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı 
"Yatırım Programında" Kilis ili için jeolojik değerlendirmeye yönelik ofis çalışmalan 
devam etmektedir. 

2003 Yılında 29.206 Varil Ham petrol üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2004 Yılında 24.273 Varil Ham petrol üretimi gerçekleştirilmiştir. 

- 2 1 1 1 -



DSİ KİLİS İLİ 2003-2005 YIU BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK VE 

r « E k - l tablo 

. APROJEAOJ 

İ'TARİM SEKTÖRÜ 

b) Küçük SSİfkri 

2-HİZMETLER SEKTÖRÜ 
a) Büyük Su İşleri 
Seve (Kilis içmesuyu) 

İL TOPLAMI 

2003 YIU 

ödenek 

737000 

737000 

946000 

946000 

1683000 

Harcama 

632566 

632566 

944000 

944000 

1576566 

2004 YIU 

ödenek 

610332 

610332 

3590000 

3 590 000 

4200332 

Harcama 

610.332 

610332 

1485000 

1485000 

2095332 

2005 YIU 

Ödeneği (Sene 
başı) 
800002 

800002 

9000000 

9000000 

9800002 

Aktarma Revize ödeneği 

800002 

800002 

9000000 

9000000 

9800002 

E 
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593.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Siirt İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleştirilen 

yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7558) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- / a_ S f Ankara 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

15 AĞUSTOS 2005 
1 1 3 0 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

- 2113-
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7558 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ / ^ . / U ^ -
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7558) 

Sorular 1.2,34; 
Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi 

doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyel değerlendirilerek hak ettiği yeri almak 
için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

- Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1.2J.4: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatırım Programında" 
Siirt ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo ek-1 'de verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatınm 
Programında" Siirt ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalarım gösterir tablo 
ek-2 ve3'de verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı 
"Yatınm Programında" Siirt ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir 
tablo ek-4 ve 5'de verilmiştir. 

-2114-

EKLER : 
1- Önerge Cevabı 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı 
"Yatınm Programında" Siirt ili için jeolojik değerlendirmeye yönelik ofis çalışmalan 
devam etmektedir. 

2003 Yılında 514.400 Varil ham petrol üretilmiştir. 

2004 Yılında 
Sondaj Öncesi Arama Yatınmlan Projesi kapsamında; Beybağı ve Çelikli 

sahalarında: 

• Üç boyutlu sismik : 238 Km2 

Sondaj Yatınmlan Projesi kapsamında: 
• Toplam açılan kuyu sayısı: 1 adet 
• Toplam Sondaj Metrajı: 3.201 Metre 

Üretim Faaliyetleri kapsamında: 664.301 Varil Ham petrol üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bu faaliyetlerin karşılığı olarak toplam 7.239:000 YTL harcama yapılmıştır. 

- 2 1 1 5 -



DSİ SİİRT İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

Ek-1 tablo 

PROJE ADI 

1-TARİM SEKTÖRÜ 

a) Küçük Su İşleri 

3-HİZMETLER SEKTÖRÜ 
a)BOyükSulşlerl 
Siirt acil içmesuyu 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

ödenek Harcama 

2004YIU 

ödenek 

115000 

115000 

115000 

Harcama 
ödeneği (Sene 

başı) 

100000 

100000 

6000 000 

6000000 

6100000 

2005 YILI 

Aktarma 

65000 

65000 

65000 

Revlze ödeneği 

165000 

165000 

6000000 

6000000 

6165 000 

E k - 2 t a b l o 

Proje; No 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SİİRT İLİ 2003 YIU YATIRIMLARI 

Proje Adı ödenek 
(milyon TL) 

Harcama 
(milyon TL) 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 
2003-13M6 Bitlis Masifi Polimetal ve End. Hamm. Ara. 8.750 8.703 Pr 

De 
Je 
Uz 
Ya 



MADEN TETKİK ARAMA VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ek-3 tablo S f İ R T İ Ü 2 0 0 4 Y , U YAT1R|MLAW 

Proje No Proje Adı ödenek Rev.ödenek Harcama Gerçekleşme 
(milyon TL) (milyon TL) {%} 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramalan 
2004-13M12 G.Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Aramalar 12.857 11.186 3.858 34.49 P 

D 
Y 

E-4 tablo TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.S. GENEL MÜDÜRLÜĞÖ ' 

TABLO 
İÜ 
YIU 
DÖNEM! 

PROJE 
NUMARASI 

03J3.03.0230 

: 1 
:SlİRT 
:2003 
: 4 

PROJENİN ADI 

Kurtalın TM'm FHar Havaal 
[Transfer) 
(GAP) 

TOPLAM 

KARAKTERİSTİK 

154kV,1Fktor 

İLLER YATIR 
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKTÖ 

PROJENİN -

TUTARI 

250 

290 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

50 

50 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(TU) 

' 
0 

FİZ.GERÇ. 
% 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.5. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ek-5 tablo 

TABLO 
İÜ 
YHJ 
DÖNEMİ 

PROJE 
NUMARASI 

03.0.03X230 

010.03.0340 

TOPLAM 

: 1 İLLER YATIR 
: SİİRT YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKT 
:2004 
:4 

PROJENİN ADI 

Kurtalan TM'IM Fidar Uavaal 
(Tranafar) 
<GAP) 
SünTM-da Kapalı Salt 
(GAP) 

KARAKTERİSTİK 

1S4kV.1Fldar 

33 kV. Sait 

PROJENİN 
TUTARI 

300 

250 

550 

PROGRAM YIU 
ÖDENEÖI 

5 

5 

10 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(TL) 

0 

FIZ.OERÇ. % 
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594.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7559) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde'hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n Vr o »*o 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300-/-2.S-7- ~ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

15 AĞUSTOS 2005 

1 1 3 0 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanhğı'mn 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7559 esas no 
yazılı soru önergesi TBMM îç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilg 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1-önerge Cevabı Bakan 

- 2 1 1 8 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7559) 

Sorular 1,2,34: 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyel değerlendirilerek hak ettiği yeri almak 
için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

- Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

- Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1,23,4: 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm Programında" Siirt 
ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalannı gösterir tablo ek-1'de verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm Programında" 
Siirt ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalannı gösterir tablo ek-2'de verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm 
Programında" Siirt ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalarım gösterir tablo 
ek-3'de verilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm 
Programında" Siirt ili için jeolojik değerlendirmeye yönelik ofis çalışmalan devam 
etmektedir. 

2005 Yılı Hedefleri: 

İki Boyutlu Sismik 
Üç Boyutlu Sismik 
Planlanan Kuyu Adedi 
Planlanan Toplam Metraj 
Toplam Yatınm Miktarı 

60 Km. 
140 Km2 

3 
8.000 Metre 
8.304.266 YTL 

Haziran 2005 sonu itibariyle 276.645 Varil Ham Petrol üretilmiştir. 

-2119-



DSİ SİİRT İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK V 

I 
K> 

§ 
I 

Ek-1 tablo 

PROJE ADI 

1-TARİM SEKTÖRÜ 

a) Küçük Su isleri 

3-HİZMETLER SEKTÖRÜ 
a) Büyük Su İsleri 
Sürt acil içmesuyu 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

ödenek Harcama 

2004 YIU 

ödenek 

115 000 

115 000 

115 000 

Harcama 

2005YIU 

ödeneni (Sene 
beeı) 

100 000 

100 000 

6 000 000 

6000 000 

6100 000 

Aktarma 

65 000 

65 000 

65 000 

Rovlze ttdeneOl 

165 000 

165 000 

6 000 000 

6000 000 

6 165 000 

E 

E k - 2 t a b l o 

Proje No 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL. MÜDÜRLÜĞÜ 

SİİRT İLl 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje Adı 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 

13M7 Güneydoğu Anadolu Endüstriyel Hammade Aramaları 

13 E16 Siirt-Billuris Jeotermal Aramaları 

EV -3 tab lo 

\BLO :1 
I :SHRT 
U ' :2005-
>NEMİ : 1 ' 

PROJE 
«JMARASI 

3.0.03.0230 

4.0.03.0340 

VoPÛUM 

PROJENİN ADI 

Kurtalan TM'ı» Flttor Devral 
(Transfer) 
(GAP) 
Sürt TMde Kapalı ŞaH 
(GAP) 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A . § . GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İLLER YATI 
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEK 

KARAKTERİSTİK 

154 kV, 1 Flder 

33 kV. Şaft 

PROJENİN 
TUTARI 

350 

300 

•90 

PROGRAM YILI 
ÖDENEĞİ 

1 

280 

281 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(YTL.) 

0 

FIZ.GERÇ. 

* 

Ödenek 
(milyon TL) 

25.000 

100.000 

Rev.ö 
(mily 

2 4 . 

99.0 
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595.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7560) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı İlimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri almasi gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankın ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde,; tamamlanmamış 

i 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- ) 7 _ ^ - J " 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 1 3 1 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanhğı'nın 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7560 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1- önerge Cevabı Bakan 

£ ^ Ü _ ~ —«L—^ 

Ankara 

15 AĞUSTOS 2005 

- 2 1 2 1 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

BURSA MİLLET VEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7560) 

Sorular 1,23,4: 

Çankın ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve 
turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 

alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

- Çankın ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003-2004 

yıllan arasında ne tür yatınmlanmz olmuştur? 

- Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

- Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 1.2.3.4: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatınm Programında" 
Çankın ilinde yer alan yatınmlann Ödenek ve harcamalanm gösterir tablo ek-l'de 
verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatırım 
Programında"Çankm ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalarını gösterir tablo 
ek-2ve3'de verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı 
"Yatınm Programında" Çankın ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalarını 
gösterir tablo ek-4'de verilmiştir. 

- 2 1 2 2 -



DSİ ÇANKIRI İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDE 

Ek-1 tablo 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

a) Büyük Su İşleri 

Çerkeş-Akhasan 

Kızılırmak vadi sulamaları 
ijnerh. 

DJKöfûk Su/ş/eri 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

ödenek 

1274291 

215860 

860 

215 000 

1058431 

1274291 

Harcama 

1273431 

215000 

215000 

1058431 

1273431 

2004 YIU 

ödenek 

1344782 

464003 

853 

403150 

880779 

1344782 

Harcama 

1343779 

463000 

463000 

880779 

1343779 

2005 YIU 

ödeneği (Sene 
bası) 
831001 

251000 

1000 

250000 

580001 

831001 

Aktarma 

715000 

110000 

110000 

805000 

715000 

Revize Ödene 

15460 

3610 

10 

3600 

11850 

15460 

Not: O Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yaz 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(") Projeye aktama sOtunudaki üave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tar 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih v 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇANKIRI İÜ 2003 YIU YATIRIMLARI 

Proje Adı 

E k - 2 t a b l o 

Proje No ödenek Harcama 
(milyon TL) (milyon TL) 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 
2003-14J5 K. Anadolu Fayının Batı Kesiminin Paleosism 25.000 

2003-14J9 Tematik Haritalar 

2003-16B28 Arazi Uygulamaları Geliştirme Projesi 

4.282 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
2003-16B3 Çankın-Çorum Hav.Batı ve Güney Kes.Mem. 40.000 

2.500 

567 

1.129 

16.504 

1.136 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇANKIRI İ Ü 2004 YILI YATIRIMLARI 

E k - 3 t a b l o 
Projç No Proje Adı ödenek Rev.ödenek Harcama 

(milyon TL) (milyon TL) 
Gerçekleşme 

(%1 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 
' 20O4-13M11 Türkiye Evaporit Yatakları Aramaları 

20O4-13M13 Polimetal Maden Aramaları 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
2004-16B11 Arazi Uygulamaları Geliştirme 

2004-16835 Ağartma Topraklannın Temel Kullanım Alanlarına 
Göre Özelliklerinin Belir. Standardizasyonu ve 
Deney Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

3.262 

1.243 

136 

154 

10.15 

4.17 

12.39 



Ek-4 tablo TÜRKÎYE ELEKTRİK İLETİM A:Ş: GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TABLO :1 
İLİ : ÇANKIRI 
YLI :2004 
DONEMİ : 4 

PROJE 
NUMARASI 

0tJ>ü3.0210 

«JUHOI» 

PROJENİN AN 

Kutfunhı 380 TITd» ITnfo FMNI 
(Sıftanbokı) 

KtHfunhı-StfrmbokıEİH. 
(Toprak M Ffc#fOpffltll) 
IZBK) 

TOPUM 

KARAKTERİSTİK 

1S4kV,1FUw 

154kV>1272MCM,70km 

İLLER YATKİ 
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKTÖ 

PROJENİN" 
TUTARI 

310 

6345 

6,655 

PROGRAM Y U 
ÖDENEĞİ 

15 

50 

65 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(TL) 

11 

11 

FUGERÇ. 
% 
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596.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/7561) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için* hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- / ? ^ Ankâm 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

15 AĞUSTOS 2005 
1 1 3 1 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7561 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. A\*~ A" ^t_ A 

EKLER • Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1-Önerge Cevabı B a k a n 

- 2 1 2 6 -
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BURSA MİLLEVEKİLÎ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7561) 

Sorular 1.2,34: 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 

kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelim değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklarm daha iyi kuilammı ve gelişmesi için 

ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

- Çankın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 

yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

-. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

Cevaplar 1,23.4; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" 
Çankın ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarını gösterir tablo ek-l'de 
verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım 
Programında" Çankın ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalarım gösterir tablo 
ek-2'de verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2005 yılı 
"Yatırım Programında" Çankın ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm 
gösterir tablo ek-3'de verilmiştir. 

- 2 1 2 7 -



DSİ ÇANKİRİ İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

Ek-1 tablo 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

a) Büyük Su İşleri 

Çerteş-Akhasan 

Kızılırmak vadi sulamaları 
l.merh. 

b) Küçük Su işleri 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

ödenek 

1274291 

215860 

860 

215000 

1058431 

1274291 

Harcama 

1273431 

215000 

215000 

1058431, 

1273431 

2004YIU 

ödenek 

1344782 

404003 

853 

463150 

880779 

1344782 

Harcama 

1343779 

463000 

463000 

880779 

1343 779 

2005 YILI 

ödeneği (Sene 
başı) 

831001 

251000 

1000 

250000 

580001 

831001 

Aktarma 

715000 

110000 

110000 

605000 

715000 

Revbe ödeneği 

1546001 

301000 

1000 

360000 

1185001 

1546001 

E 

Not: O Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile D 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(*') Projeye aktama sütunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tarih ve 31 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih ve 4671 



E k - 2 t a b l o 

Proje No 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇANKIRI İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje Adı 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 

13M4 Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları 

13M5 Orta Anadolu Endüstriyel Hammade Aramaları 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmaları 

14J4 Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

16J4 Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları 

16U4 Türkiye Stratigrafi Komitesi ütostratigrafi Adlamaları 

ödenek 
(milyon TL) 

85.000 

18.182 

Rev.öd 
(milyon 

84.18 

18.00 

8.333 

2.500 

1.111 

8.25 

2.476 

1.100 



Ek-3 Tablo TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİMİ.?. GEKEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

TABLO : 1 İLLER YAT 
İÜ : ÇANKİRİ YATIRN PROJELERİ İZLEME RAPORU SEK 
IVi :2005 
DÖNEMİ : 1 

PROJE 
NUMARASI 

ÛİD.03JÎ210 

OiD.010150 

PRÛJENİNADI 

Kurşuniu 380 TM'tto I T n f o Fıderi 
(Safrmbolu) 

Kuifunhı • Safranbolu EİH. 
(TopnkTeO fita Opİf i ) 

m 

KARAKTERİSTİK 

154kV,1Fldtf 

1S4kV,1272MCM,70kın 

TOPLAM 

PROJENİN 
TUTARI 

350 

7000 

7.350 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

15 

300 

315 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

. (YTL) 

11 

10 

21 

FtLGERÇ. 
> 
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597.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7562) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

sayı : B.15.0.APK.0.23-300- / t -" 1 T Ankara 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 1 2 8 7 15 AĞUSTOS 2005 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

ÎLOÎ: T.B.M.M. Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7562 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM tc Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1- önerge Cevabı Bakan 

- 2131 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7562) 

Sorular 1.23,4: 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 

kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için 

ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

- Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 1,23,4: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatırım 
Programında" Bingöl ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo 
ek-l'de verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatınm 
Programında" Bingöl ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo 
ek-2'de verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Qenel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı 
"Yatınm Programında" Bingöl ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalarım 
gösterir tablo ek-3'de verilmiştir. 

- 2132 -



DSİ BİNGÖL İU 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

Ek-1 tablo 

PROJE ADI 

1-TATOM SEKTÖRÜ 

a) Büyük $u İşleri 

Bingöl ILmertıale 

Bingöl-Gözeler 

b) Küçük Su if M 

2-ENERJİ SEKTÖRÜ 
a)BOyükSuhkri 
Kığı barajı ve HES 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

Ödenek 

1 419 865 

7 200860 

1200000 

860 

219005 

28208000 

28208000 

29 627865 

Harcama 

1322289 

f f 61000 

1161000 

161289 

28188000 

28188000 

29510289 

2004 YIU 

Ödenek 

3663587 

3154853 

3154000 

853 

508734 

35431000 

35431000 

39094587 

Harcama 

3652060 

3154000 

3154 000 

498060 

34267000 

34267000 

37919060 

2005 YIU 

ödeneği (Sene 
1 .W 

2480749 

2001000 

2000000 

1000 

479749 

25000000 

25 000 000 

27480749 

Aktarma 

3765500 

2000000 

2000000 

1765500 

6000000 

6000000 

9 765500 

Revize (deneği 

6246249 

4001000 

4000000 

1000 

2245249 

31000 000 

31000000 

37246249 

E 

3 

Not: (*) Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tanrı ve 670 sayılı yazısı ile 
girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(") Projeye aktama sütunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tarih ve 3 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve fınansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06707/2005 tarih ve 467 



Ek-2 tablo 

ProfcNo 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BİNGÖL İLİ 2004 YILI YATIRIMLARI 

Proje Adı Ödenek Rev.ödenek Harcama 
(milyon TL) (milyon TL) 

Gerçekleşme 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 
2004-13M12 G.Ooğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Aramalar 12.857 11.186 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 
2004-14J9 Türkiye Neotektonik Haritalan (Doğu Anadolu Fayı 12.222 10.633 

3.858 

2004-13E6 Bing«-Yayladere Karlıova-Hacılar Sahası J.EA 100.000 87.000 87.608 

4.719 

34,49 

100,70 

44,38 

Ek-3 tablo TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A;Ş;.GEHEL MÜDÜRLÜĞÜ 

! _ 

TABLO :1 
İÜ : BİNGÖL 
O l :2004 
DÖNEMİ : 4 

PROJE 
KUMARASİ 

04.D.M.0180 

PROJENİN ADI 

BingflITird* Kapalı Salt 
(DAP) 

TOPLAM 

KARAKTERİSTİK 

33 kV, Kapalı Şilt 

İLLER YATI 
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKT 

PROJENİN 
TUTARI 

2S0 

250 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

5 

5 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(TL) 

0 

FİIGERÇ. 
% 
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598.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7563) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan Ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin -tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- t "2--*""» 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 1 3 2 0 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLISI B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7563 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM iç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 
EKLER : 
1- önerge Cevabı 

- 2135 -

Ankara 

15 AĞUSTOS 2005 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7563) 

Sorular 1,2,34; 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyel değerlendirilerek hak ettiği yeri 
almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatmmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

- Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

- Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
- Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir. 

Cevaplar 1,2.3,4: 

E^vlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım Programında" Bingöl 
ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo ek-l'de verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm Programında" 
Bingöl ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo ek-2'de 
verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm 
Programında" Bingöl ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalarını gösterir tablo 
ek-3'de verilmiştir. 

- 2 1 3 6 -



DSİ BİNGÖL İÜ 2003-2005 YİLİ BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

'; 
•i 

i-<• 
l -i 

M 
V 

; 

f 
t 

Ek-1 t ab lo 

PROJE AD) 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

ı)BOyük$tı İşleri 

Bingöl üjnernale 

BingOt-GOzeler 

b) Küçük Su l}l«l 

1 

2€NERJİ SEKTÖRÜ 
t) BOyükSa İsteri 
05ı barajı VB HES . 

ITOPLAİM 

2003 YILI 

ödenek 

1419 86i 

1200860 

1200000 

860 

219 005 

28208000 

2S20800C 

29627865 

Harcama 

1322289 

1161000 

1161000 

161 289 

28168000 

28188000 

29510289 

2Ö04YIU 

ödenek 

3663 587 

3154853 

3154000 

853 

508734 

35431000 

354310C0 

39094587 

Harcama 
ödeneği (Sene 

bası) 

3652060 2480749 

3154000 

3154 000 

498060 

34267000 

34267000 

2001000 

2000000 

1000 

479 749 

25000000 

2500000C 

37919060 27480749 

2005 YIU 

v° Aktarma 

. 376550C 

.. 2000000 

2000000 

, 1765500 

.-, 6000000 

6000000 

. 9 7 6 5 5 0 0 

Revize ödenejl 

6246249 

.4001000 

4000000 

1000 

2245249 

31000000 

31000000 

37246249 

E 

35 

4 

Not: O Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10705/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile D 
girişlinde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır. 

(**) Projeye aktama sOtunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tarih ve 310 
aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal dOzeydeki değişikliklerin yapılması İçin konu, 06/07/2005 tarih ve 4671 s 



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ek-2 tablo 

BİNGÖL İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje No Proje Adj ödenek Rev.öde 
(milyon TL) (milyon 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 

13E14 Bingöl-Karlıova Jeotermal Aramaları 125.000 123.80 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmaları 

14J5 Doğu Anadolu Fayı Atlasının Hazırlanması ve Basımı 1.333 1.320 

ı 
U> 
00 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
Ek-3 tablo 

TABLO :1 İLLER YATI 
IU- : BİNGÖL YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEK 
YIÜ. :20Ö5 
DÖNEMİ : 1 

. PROJE 
NUMARASI 

04J.03.0180 

PROJENİN ADI 

Bingöl TM'da Kapalı Şilt 
(DAP) 

KARAKTERİSTİK 

33 kV, Kapalı Şilt 

TOPLAM 

PROJENİN 
TUTARI. 

250 

250 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

1 

1 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(YTL) 

0 

FİZ.GERÇ. 
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599.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7564) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL / ^ 
Bursa Milletvekili / 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin d3ha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha İyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yıllan arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanarnama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- f L ^ f - / 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 15 AĞUSTOS 2005 

1 1 3 1 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.ONS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7564 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 
EKLER : 
1- önerge Cevabı 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

- 2 1 3 9 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7564) 

Sorular 1.2.34: 

Sımak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyel değerlendirilerek hak ettiği yeri 
almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

- Sımak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 1.23.4: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı "Yatırım Programında" 
Şırnak ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalannı gösterir tablo ek-l'de 
verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2004 yılı "Yatırım 
Programında" Şırnak ilinde yer alan yatırımların ödenek ve harcamalarım gösterir tablo 
ek-2'de verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2004 yılı "Yatırım Programında" 
Sımak ilinde yer alan yatmmlarm ödenek ve harcamalarım gösterir tablo ek-3'de 
verilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2003-2004 yılı 
"Yatırım Programında" Sımak ili için jeolojik değerlendirmeye yönelik ofis çalışmaları 
devam etmektedir. 

2003 Yılında 240.660 Varil Ham Petrol üretilmiştir. 

2004 Yılında Ham petrol üretimi 257.565 Varil olarak gerçekleştirilmiş olup, mevcut 
üretim sahalarım geliştirmek amacıyla 671.000 YTL harcama yapılmıştır. 
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Ek-rl t a b l o 
DSİ ŞIRNAK İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK V 

PROJE ADI 

1-TARIM SEKTÖRÜ 

a) Büyük Su />/erf 

TOıMya-Suriys sının fiziki 
gOventt sisteminin Otele 
nehri kıyı oyulmalarından 
korunması 

*) Küçük Su Iflert 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

ödenek 

1462 002 

1 462 000 

1462 000 

2 

1 462 002 

Harcama 

1445 000 

1445 000 

1445 000 

144S000 

2004 YIU 

ödenak 

26120 000 

26 120 000 

26120 000 

26 120 000 

Harcama ' 

2402 000 

2402 000 

2 402 000 

2 402 000 

ödeneOl (Sana 
bası) 

2 

2 

2 

2005 YIU 

Aktarma Revlze 6deneQI 

2 

2 

2 

Ek 

EK-2 tablo TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MUDÜDRLÜĞÜ 

TABLO : 1 İLLER YATIR 
IU : ŞIRNAK YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKTÖ 
*•" .. : 2 0 M 
DÖNEMİ : 4 

PROJE 
NUMARAM 

04J3.O3.0270 

TOPLAM 

PROJENİN ADI 

(OAP) 

Sımak TM 
(OAP) 

KARAKTERİSTİK 

aSO kV, SB »94 MCM. 128 km 

154733 kV, 50 MVA 

PROJENİN 
TUTARI 

21600 

3000 

24.600 

PROGRAM YIU 
ÖDENEĞİ 

8 

S 

10 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(TL.) 

0 

FIZ.OERÇ. 

% 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MUDÜDRLÜĞÜ 
ŞIRNAK İLİ 2004 YIU YATIRIMLARI 

EK- 3 t ab lo 
P r 0 j , ° N o Proje Adı Ödenek Rev.ödenek Harcama Gerçekleşme 

. (milyon TL) (milyon TL) (%J 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları 
2004-13E10 Şımak-BeytüşebabSah.Jeo«ermal Enerji Ara. 30.000 26.100 17.314 66.34 P 

J 
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600.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/7565) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

& - . 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatınmlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmışbr? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı :B.15.O.APK.0.23-300- f ' Z ' } - ^ 7 

Konu : Yazılı Soru önergesi j 5 A Ğ U S T 0 S 2 0 0 5 

1 1 3 1 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7565 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım bağlı ve ilgili 
kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1- önerge Cevabı Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7565) 
Sorular 1.2.34: % 

Sımak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyel değerlendirilerek hak ettiği yeri 
almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

- Sımak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yaünmlanruz nelerdir? 

- Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
- Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
- Yıl sonuna-kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir. 

Cevaplar 1,23,4: 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm Programında" Sımak 
ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo ek-l'de verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatınm Programında" 
Sımak ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo ek-2'de 
verilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım 
Programında" Sımak ilinde yer alan yatınmlann ödenek ve harcamalanm gösterir tablo 
ek-3 de verilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2005 yılı "Yatırım 
Programında" Sımak ili için jeolojik değerlendirmeye yönelik ofis çalışmalan devam 
etmektedir. 

2005 Yılı Hedefleri: 

• iki Boyutlu Sismik : 130 km. 
• Toplam Yatınm Miktan : 1.110.900 YTL 

TPAO Genel Müdürlüğü bölgedeki arama faaliyetleriyle yalandan ilgilenmektedir. 

Bunun yanında, TPAO - ChevronTexaco- Perenco ortaklığında, masraflann tamamı 
Chevron Texaco - Perenco firmalanna ait olmak üzere, yaklaşık 8 milyon ABD Dolan 
tutarında 84 km 2B sismik veri toplama çalışmasının yapılması planlanmaktadır. 

Haziran sonu itibariyle jeolojik saha çalışması ve 141.768 Varil Ham Petrol Üretimi 
gerçekleşmiştir. 
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DSİ ŞIRNAK İLİ 2003-2005 YIU BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK 

Ek-1 tablo _ _ _ ^ 

PROJE ADI 

KARIM SEKTÖRÜ 

a) BtyükSu İşleri 

Tfiıkiye-Suriye sının fiziki 
gCvenlik sisteminin Dicle 

[nefiri kıyı oyulmalarından 
korunması 

s) Küçük Su işleri 

İL TOPLAMI 

2003 YILI 

ödenek 

1462002 

1462000 

1462000 

2 

Harcama 

1445000 

1445000 

1445000 

1462002 1445000 

2004 YIU 

ödenek Harcama 

26120000 2402000 

26120000 

26120000 

26120000 

2402000 

2402000 

2402000 

2005 YIU 

ödeneği (Sene 
ba?ı) 

Aktarma 

2 

2 

2 

Revlze ödeneği 

2 

2 

2 I 



MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ı 
s» 

Ek-2 tablo 

Proje No 

ŞIRNAKlLİ 2005 YILI YATIRIMLARI 

Proje Adı 

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramalan 

13M7 Güneydoğu Anadolu Endüstriyel Hammade Aramalan 

13 E17 Şırnak-Hısta Jeotermal Sondajı 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

E1c-3 t a h i n 

ASLO :1 
J :ŞRHAK 
1U :2005 
IÖNEMİ : 1 

PROJE 
NUMARASI 

HOMMSO 

MD.OKÜ70 

TOPLAM 

PROJENİN ADI 

6wç0f4mı^iznEİH{rrFO) 
(GAP) 

ŞımakTM 
(GAP) 

İLLER YATIR 

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SEKT 

KARAKTERİSTİK 

380kV,38954MCU,126km 

154/33 kV, 50 MVA 

PROJENİN 
TUTA» 

22060 

2795 

24J5S 

PROGRAM YKJ 
ÖDENEĞİ 

440 

05 

535 

DONEM SONUNA KADAR 
NAKİT HAR. 

(YTL) 

75 

75 

FfcGERÇ. 
% 

ödenek 
(milyon TL) 

25.000 

250.000 

Rev.öd 

(milyo 

24.7 

247.6 
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601.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Aksaray'a bağlı Yaprakhisar Köyünün yeni 
yerleşim alanına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ( ] 

Mehmet ERASIÂN 
DYP Hatay Milletvekili 

Aksaray ili Güzelyurt İlçesine bağlı Yaprakhisar Köyünün mevcut yerleşik 
alanının kentsel sit alanı statüsünde kalması, mevcut binalı parseller haricinde 
parsel ihtiyaçlarının doğması ve köy halkının bu sebeple kaçak yapılaşmaya doğru 
yönelmesi nedeniyle imarlı düzenli yapılaşmayı sağlayacak yeni bir yerleşim yeri 
ihtiyacı doğmuş olduğundan, ilgililerce 21/08/2003 tarihinde Aksaray Valiliğine 
müracaatta bulunulmuş, yapılan müracaata istinaden 442 sayılı Kanuna ek 3367 
sayılı Kanun gereğince yeni yerleşim yeri işlemleri başlamış ve köy yerleşim alanı 
tespit komisyonu tespit tutanağı ile de yeni yerleşim sahasının konumunu haritayla 
netleştirmiştir. 

Daha sonraki süreçlerde, belirtilen alana dair tüm kurum görüşleri olumlu 
gelişmiştir. 

Bu çerçevede; 

1 - Belirtilen alana dair gerekli etütler yapılmış, ilgili tüm kurum görüşleri 
olumlu yönde gelişmiş olmasına rağmen, yeni yerleşim alanı ile ilgili olarak 
nihai karar bugüne kadar niçin ve hangi gerekçe ile verilmemiştir? 

2- Köyden kente olan göçün sebeplerinden biriside jyeıleşmeye açık alanın 
bulunmaması gerçeğidir. Bu tespiti dikkate alarak "bu ve "buna'benzer 
sorunların çözümüne yönelik herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.İLİ.0.06.00.01-601-68-0-2/ 5 V>C J2 /tf /2005 
Konu : Yazıb Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 13.07.2005 tarihli ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazınız. 

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Merkez Bucağı Yaprakhisar Köyünün yerleşik alanının kentsel 
sit alanı statüsünde kalması, mevcut binalı parseller haricinde parsel ihtiyaçlarının doğması ve köy 
halkının bu sebeple kaçak yapılaşmaya doğru yönelmesi nedeniyle imarlı düzenli yapılaşmayı 
sağlayacak yeni bir yerleşim yerine ihtiyaç doğduğu ilgililerce 21.08.2003 tarihinde Valiliğine 
müracaatta bulunulduğu ve gerekli etütlerin yapıldığı, ilgili tüm kurum görüşleri alınmasına 
rağmen yeni yerleşim yeriyle ilgili nihai bir kararm bugüne kadar verilmediği konusunda Hatay 
Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın Sayın Bakanımıza tevcih ettiği ve cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesi üzerine yaptırılan inceleme sonucunda; 

Ihlara Bölgesinin Özel Çevre Koruma Alanı ve aynı zamanda sit alanı olduğu, Yaprakhisar 
Köyünün de bu alan içerisinde kaldığı, Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 08.07.2004 
tarihli ve 898-3117 sayılı yazı ile Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığından Köy Yerleşim Planına dayalı olarak köyde arsa dağıtımı yapılıp 
yapılamayacağının bildirilmesinin istenildiği, anılan Başkanlığın cevabi yazısında, bu bölge ile 
ilgili 07.12.1993 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Ihlara Çevre Düzeni Planında değişiklik 
yapılmasının yani bu haritayı değiştirme yetkisinin kendilerine ait olduğunun bildirildiği, bu 
yazıya istinaden Yaprakhisar Köyüyle ilgili yapılan tüm çalışmaların 21.12.2004 tarihli ve 898-
6011 sayılı yazıyla özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına gönderildiği, anılan kurumdan 
gelecek cevabi yazıya göre işlemlere devam edileceği, 

Dolayısıyla bu bölgede Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Kültür Tabiat 
Varlıkları Bölge Kurulunun kararı olmadan herhangi bir işlem tesisinin mümkün olamayacağı 
hususunu, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
ülkadirAKSU 
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602.- Antalya Milletvekili Nail KAMACVnın, Antalya'daki Güllük ve meydan köprülü kavşak
larına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7568) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Ülkemizdeki şehirciliğin ve kentsel ulaşım sorunlarının çözümlerine yönelik 

uygulamaların son onyıllardaki eğilimi, kentsel ulaşımı bir bütün olarak değerlendirerek 

yapılacak trafik düzenlemeleriyle sorunları gidermek yerine, trafiğin tıkandığı kavşağa battı-

çıktı bir köprülü kavşak yaparak geçici ve eksik çözümler üretme yönündedir. Ancak, bu 

köprülü kavşakların kentin bütünü, diğer kavşaklarla ve de özellikle yaya trafiği ile olan 

ilişkileri iyi hesaplanmadığı veya dikkate alınmadığı için, kent içi ulaşım sorunlarının 

çözülememesi bir yana, yaşanan trafik kazalannda ciddi boyutlarda can ve mal kaybı 

olmaktadır. Temel amacı araçların hiç durmaksızın ilerlemesi olan köprülü kavşaklar araç 

trafiğinin akışını hızlandırdığı için, buralarda yaya geçitleri özellikle önemli hale gelmektedir. 

Yaya geçitlerinin yetersizliği yüzünden kazaların sıklaştığı yerlerden birisi de Antalya'daki 

Güllük ve Medyan Kavşakları arasındaki yoldur. Bu iki kavşağın battı-çıktı köprülü 

kavşağa dönüştürülmesinden sonra aralarındaki 3-4 km uzunluğundaki yolda yaşanan 

yayaların dahil olduğu trafik kazalarının arttığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, 

1. Antalya'daki Güllük ve Meydan köprülü kavşakları hizmete girdikten sonra, bu iki 

kavşak arasında kaç trafik kazası yaşanmıştır? 

2. Bu trafik kazalarının her biri ne şekilde yaşanmıştır? 

3. Bu trafik kazaları sonucunda uğranan maddi zararın bilançosu nedir? 

4. Bu kazaların neden olduğu ölü ve yaralı sayısı nedir? 

5. Yayalara araç çarpması biçiminde gerçekleşen kazaların, köprülü kavşakların 

açılmasından sonraki sayısı ve bu kazalardaki ölü ve yaralı sayısı nedir? 

fi, Bu güzergahtaki ynyo göçüleri yeterli midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.1104.06 - </N> -W$%2 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 (7/7568) sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7568) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Antalya ili Güllük ve Meydan Köprülü kavşaklarının hizmete girdiği 19 Mart 2005 tarihinden 
bugüne kadar 148 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalar neticesinde 2 vatandaşımızın hayatım 
kaybettiği, 46 vatandaşımızın ise yaralandığı anlaşılmıştır. 

Meydana gelen trafik kazaları; sürücülerin, ışıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı 
geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı 
halde uygun zamanda geçmemek ve araçların hızını kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, 
tepe üstlerine, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, 
yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak kurallarını ihlal etmeleri suretiyle gerçekleşmiştir. 

Söz konusu kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarında; 132.000 YTL'lik bir maddi hasarın 
oluştuğu tahmin edilmektedir. 

Yayalara araç çarpması biçiminde gerçekleşen kazalarda 20 vatandaşımızın yaralandığı, 2 
vatandaşımızın ise hayatım kaybettiği tespit edilmiştir. 

Güllük ve Meydan kavşağı arasında bir çok yaya geçidinin bulunduğu, ancak yeterli olmadığı 
tespit edildiğinden, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezince bu 
kavşaklar arasına 4 adet yayalar için üst geçit yapılmasının uygun olacağına karar verilmiş ve bu 
yöndeki çalışmalara başlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

25/08/2005 

/AbdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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603.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nm, emniyet mensuplarının bölge hizmetlerine 
göre görevlendirilmelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7569) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir AKSU tarafından yuılı 
ota»V, yanıtlanmasını ara ederim. 30.06.2005 

Ahmet YILMAffiCAYA 
Gaziantep MjMj sekili 

LEmniyet Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıklarında "3201 saydı 
Emniyet Teşkilat Kanununa" göre ,2.bölgc (Şark) hizmetine gitmeyen emniyet 
hizmetleri sınıfına ait kaç personel vardır? 

2.Emniyet Genel Müdürlüğünde göreve başlayıpta,hiç şark görevine gitmeyen 
personel varmıdır? 

3.BaşIadığı görev yerinde emekli olan polis memuru,amir,müdür varmıdır? Eğer 
var ise hangi sebeblerden dolayı şark hizmetine gitmemişlerdir? 

4.Emniyet Teşkilatında görev yapan^ark ve diğer illere tayinen giden personel ile 
hiç şark görevine veya diğer illere sırası geldiği halde gitmeyen personel arasında ne gibi 
farklar vardır? Böyle bir ayrıcalığın sebebi nedir? 

5.Bu tür haksız uygulamalar, stres içinde çalışan Emniyet"Teşkilatı personelinin 
motivasyonunu olumsuz etkilemezini? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1 .EGM.0.12.04.06-^°^-^^^ 3 ,2-5/08/2005 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi -.13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 (7/7569) sayılı yazı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ahmet YILMAZKAYA tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 
ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7569) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimlerinde ikinci bölge hizmetini yerine getirmeyen 1993 
personel bulunmaktadır. Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel, Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belirli bir plan dahilinde hizmet ihtiyaçları gözönünde 
bulundurularak ikinci bölge hizmetine atanmakta olup, Genel Müdürlük merkez birimlerinde çalışan 
personel de bu plan dahilinde atamaya tabi tutulmaktadır. Söz konusu Yönetmelik hükümleri 
gereğince, tüm Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin en az bir kez ikinci bölge hizmetini yapma 
zorunluluğu bulunmakta olup, bu zorunluluğu yerine getirmeyen amir sınıfı personel 1. smıf emniyet 
müdürü rütbesine terfi ettirilmemektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünde ilk atama ile göreve başlayıp, henüz ikinci bölge hizmetine 
gitmeyen 770 personel bulunmaktadır. Göreve başladığı yerde emekli olan ise 39 Emniyet Hizmetleri 
Sınıfı personeli bulunmaktadır. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 29 uncu 
maddesinde; "Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak 
personelden, merkez teşkilatında Genel Müdürlük veya Daire Başkanları, illerde Valiler, Genel 
Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarfından hizmetleri sebebiyle yerlerinde 
kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır." 
hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede 525 personel ikinci bölge hizmetini yerine getirmek üzere daha 
önceki yıllarda tebligat almış olmakla birlikte, sözü edilen personelin hizmet gereği ipkaları yapılmış, 
245 personel ise ikinci bölge hizmet sırası gelmediğinden hazırlık tebligatı almamıştır. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin atama va yer değiştirme işlemleri, ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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604.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in; Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Elazığ ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Sımak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7567, 7570, 7571, 7572, 

7573, 7574, 7575) 
29.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\L 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitiis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. AbdÜlkadlr AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı .ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Elazığ ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek mlktan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30 .06 .2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. AbdÜlkadlr AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Kilis ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar İçin aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı hâlde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 2153 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL . 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30.00 .200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletveki Y 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B050APK0080004.3.73-1/İ1OS U./08/2005 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18/05/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 
.0.GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, 
yazılı soru önergelerine (7/7567, 7/7570, 7/7571, 7/7572, 7/7573, 7/7574, 7/7575) ilişkin hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

Bitlis tline yapılan yatırımlar ve ayrılan ödenek miktarları (7/7567), ise şu şekildedir; 

İçişleri Bakanlığınca, 2003 ve 2004 yıllarında, Bitlis Belediyelerine toplam 166.000 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce , Bitlis İline ,2003 yılında bütçe imkanları ölçüsünde 
cari harcamalar için (kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama 
gideri v.s.) toplam 68.450 YTL. Ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 
2004 yılında, yine bütçe imkanları ölçüsünde cari harcamalar için toplam 37.500 YTL. ödenek 
gönderilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Bitlis İline, yatınm gideri olarak 2003 
yılında 10.569,024 YTL. değerinde 8 adet bilgisayar, 6.473,527 YTL. değerinde 7 adet yazıcı, 2004 
yılında 24.614,800 YTL. değerinde 20 adet bilgisayar, 1.730,068 YTL. .değerinde 2 adet yazıcı 
olmak üzere toplam 43.387,420 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Demekler Dairesi Başkanlığınca Bitlis İline 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için gönderilen 
7.476 YTL. ödenekten 6.492 YTL. harcanmış, demirbaş alımı için 6.000 YTL. gönderilmiş, tamamı 
harcanmıştır. Hizmet alımları için 3.300 YTL. gönderilmiş olup, 2.062YTL. harcanmıştır. Kırtasiye 
alımları için gönderilen 2.600 YTL.'nin 1.600 YTL.'si harcanmıştır. Tedavi için 0.500 YTL. 
ödenek gönderilmiş, 0.090 YTL.'si harcanmış, Yolluklar için 0.300 YTL. gönderilmiş, 0.150 YTL. 
harcanmış, Maaşlar için 10.600 YTL. gönderilmiş, 5.774 YTL. harcanmıştır. Toplamda ise 
gönderilen ödenek 30.776 YTL. olup, harcanan miktar 22.168 YTL.'dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmet binası 
onanmlan için genel bütçeden, 2003 yılında 61.870 YTL., 2004 yılında 217.531 YTL. olmak üzere 
toplam. 279.401 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllarında bölgedeki araç, silah ve diğer 
malzemelerin bakımı için 279.180 YTL. ödenek tertip edilmiş olup, tamamı kullanılmıştır. 

Elazığ tline yapılan yatırımlar ve ayrılan ödenek miktarları (7/7570), ise şu şekildedir; 

İçişleri Bakanlığınca, 2003 ve 2004 yıllannda, Elazığ Belediyelerine toplam 245.650 YTL 
ödenek gönderilmiştir. 
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Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce , Elazığ İline, 2003 yılında bütçe imkanları ölçüsünde 
cari harcamalar için (kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama 
gideri v.s.) toplam 98.800YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 
2004 yılında ise, bütçe imkanları ölçüsünde cari harcamalar için toplam 33.500 YTL., yatırım 
harcamaları için malzeme alımlan harcama kaleminden 12.000 YTL. olmak üzere toplam 45.500 
YTL. ödenek gönderilmiştir. Bu ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Elazığ İline, yatıran gideri olarak 2003 
yılında 27.743,688 YTL. değerinde 21 adet bilgisayar, 2.774.368YTL. değerinde 3 adet yancı, 
2004 yılında 25.845,540 YTL. değerinde 21 adet bilgisayar, 7.785,309 YTL. değerinde 9 adet 
yazıcı olmak üzere toplam 64.148,906 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığınca, Elazığ İline 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için gönderilen 
10.837 YTL. ödeneğin 10.225 YTL.'si harcanmış, demirbaş alımı için 7.576 YTL. gönderilmiş, 
4.576 YTL.'si harcanmıştır. Hizmet alımlan için 4.980 YTL. gönderilmiş olup, 0.726 YTL 
harcanmıştır. Bakım ve onarım için gönderilen 0.900 YTL. harcanmamıştır. Kırtasiye alımlan için 
3.460 YTL. gönderilmiş 1.235 YTL harcanmıştır. Tedavi için 2.600 YTL ödenek gönderilmiş, 
2.469 YTL.'si harcanmış, Yolluklar için gönderilen 0.200 YTL. harcanmamış, Maaşlar için 
gönderilen 27.300 YTL.'nin 12.170 YTL.'si harcanmıştır. Toplamda ise gönderilen ödenek 57.903 
YTL. olup, harcanan miktar 31.401 YTL.'dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Elazığ ilinde, Elazığ Merkez Polis lojmanlannda 150 daire için 
genel bütçeden 2003 yılında 550.000 YTL., 2004 yılında 85.260 YTL. ve Vakıf tarafından 2003 
yılında 228.262 YTL. olmak üzere toplam 863.522 YTL. ödenek gönderilmiştir. Emniyet 
Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmet binası onanmlan için ise genel bütçeden 2003 yılında 97.910 
YTL. ve 2004 yılında 77.983 YTL olmak üzere toplam 175.893 YTL. ödenek gönderilmiş olup, 
2003 ve 2004 yıllannda genel bütçeden 811.153 YTL., Vakıf tarafından 228.262 YTL. olmak 
üzere, gönderilen toplam ödenek miktan 1.039.415 YTL.'dir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllannda, bölgedeki araç, silah ve diğer 
malzemelerin bakımı için 326.010 YTL. ödenek tertip edilmiş olup, tamamı kullanılmıştır. 

Kilis tüne yapılan yatırımlar ve ayrılan ödenek miktarları (7/7571), ise şu şekildedir; 

içişleri Bakanlığınca, 2003 ve 2004 yıllannda, Kilis Belediyelerine toplam 86.500 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce , Kilis İline, 2003 yılında bütçe imkanlan ölçüsünde cari 
harcamalar için (kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama gideri 
v.s.) toplam 30.950 YTL., yatınm harcamaian için malzeme alımlan harcama kaleminden 58.000 
YTL. olmak üzere toplam 88.950 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı 
harcanmıştır. 2004 yılında ise, cari harcamalar için toplam 17.450 YTL ödenek gönderilmiştir. Bu 
ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Kilis İline, yatınm gideri olarak 2003 
yılında 5.284,512 YTL. değerinde 4 adet bilgisayar, 2004 yılında 11.076,660 YTL. değerinde 9 
adet bilgisayar, 1.730.068.YTL. değerinde 2 adet yazıcı olmak üzere toplam 18.091,240 YTL. 
değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Demekler Dairesi Başkanlığınca Kilis İline 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için gönderilen 
9.561 YTL. ödeneğin 8.154 YTL.'si harcanmış, demirbaş alımı için 2.000 YTL. gönderilmiş, 
tamamı harcanmıştır. Hizmet alımlan için 3.420 YTL. gönderilmiş olup, 3.419 YTL harcanmıştır. 
Kırtasiye alımlan için 1.810 YTL gönderilmiş 0.622 YTL harcanmıştır. Tedavi için 2.100 YTL 
ödenek gönderilmiş, 0.827 YTL. harcanmış, Yolluklar için 0.800 YTL. gönderilmiş, 0.261 YTL.' si 
harcanmıştir. Maaşlar için 18.050 YTL gönderilmiş , 13.465 YTL harcanmıştır. Toplamda ise 
gönderilen ödenek 37.841 YTL olup, harcanan miktar 28.848 YTL dir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünce, Kilis ilinde Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmet 
binası onarımları için, 2004 yılında genel bütçeden 23.057 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, Kilis iline 2003-2004 yıllarında, bölgedeki araç, silah ve 
diğer malzemelerin bakımı için 78.860 YTL. ödenek gönderilmiş olup, tamamı kullanılmıştır. 
Aynca Kilis Hizmet Binası inşaatı için 610.000 YTL. ödenek tertip edilmiş olup, inşaat 
tamamlanmıştır. 

Sürt İline yapılan yatırımlar ve ayrılan ödenek miktarları (7/7572), ise şu şekildedir; 

İçişleri Bakanlığınca, 2003 ve 2004 yıllarında, Siirt Belediyelere toplam 321.000 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce , Siirt tüne, 2003 yılında bütçe imkanları ölçüsünde cari 
harcamalar için (kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama gideri 
v.s.) toplam 42.850 YTL., yatırım harcamaları için malzeme alımları harcama kaleminden 16.000 
YTL. olmak üzere toplam 58.850 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı 
harcanmıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık îşleri Genel Müdürlüğünce, Siirt İline, yatırım gideri olarak 2003 
yılında 14.532,408 YTL. değerinde 11 adet bilgisayar, 6.473,527 YTL. değerinde 7 adet yazıcı, 
2004 yılında 22.153,320 YTL. değerinde 18 adet bilgisayar, 2.595,103 YTL. değerinde 3 adet 
yazıcı olmak üzere toplam 45.754,358 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Demekler Dairesi Başkanlığınca, Siirt tüne 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için gönderilen 
10.920 YTL. ödeneğin 8.658 YTL.'si harcanmış, demirbaş alımı için 8.453 YTL. gönderilmiş, 
6.239 YTL.'si harcanmıştır. Hizmet alımlan için 4.610 YTL. gönderilmiş olup, 2.953 YTL. 
harcanmıştır. Kırtasiye alımları için 2.690 YTL. gönderilmiş 0.862 YTL. harcanmıştır. Tedavi için 
5.400 YTL ödenek gönderilmiş, 3.801 YTL.'si harcanmış, Yolluklar için gönderilen 0.200 YTL. 
harcanmamış, Maaşlar için 28.050 YTL. gönderilmiş, 29.699 YTL. harcanmıştır. Toplamda ise 
gönderilen ödenek 60.323 YTL. olup, harcanan miktar 52.128 YTL.'dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Siirt ilinde Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmet 
binası onarımları için, genel bütçeden 2003 yılında 53.654 YTL. ve 2004 yılında 169.329 YTL. 
olmak üzere toplam 222.983 YTL. Ödenek gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllannda, bölgedeki araç, silah ve diğer 
malzemelerin bakımı için 288.990 YTL. ödenek tertip edilmiş olup, tamamı kullanılmıştır. 

Çankırı İline yapılan yatırımlar ve ayrılan ödenek miktarları (7/7573), ise şu şekildedir; 

İçişleri Bakanlığınca, 2003 ve 2004 yıllannda, Çarıkın Belediyelerine toplam 228.000 YTL 
ödenek gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce , Çankırı İline, 2003 yılında cari harcamalar için 
(kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama gideri v.s.) toplam 
46.400 YTL., yatırım harcamaları için malzeme alımlan harcama kaleminden 14.500 YTL. olmak 
üzere toplam 60.900 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 2004 
yılında ise, cari harcamalar için toplam 7.885 YTL., yatınm harcamaları ve malzeme alımlan için 
159.500 YTL. olmak üzere 167.385 YTL. ödenek gönderilmiştir. Bu ödeneklerin tamamı 
harcanmıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Çankırı İline, yatırım gideri olarak 2003 
yılında 18.495,792 YTL. değerinde 14 adet bilgisayar, 10.172,685 YTL. değerinde 11 adet yazıcı, 
2004 yılında 27.076,280 YTL. değerinde 22 adet bilgisayar, 3.460,137 YTL. değerinde 4 adet 
yazıcı olmak üzere toplam 59.204,895 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 
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Dernekler Dairesi Başkanlığınca Çankın îline 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için 
gönderilen 7.430 YTL. ödeneğin 7.206 YTL.'si harcanmış, demirbaş alımı için 5.650 YTL. 
gönderilmiş, 5.584 YTL.'si harcanmıştır. Hizmet alımları için 4.580 YTL. gönderilmiş olup, 4.579 
YTL. harcanmış, bakım ve onarım için 0.250 YTL. gönderilmiş, 0.149 YTL harcanmıştır. Kırtasiye 
alımları için 1860 YTL. gönderilmiş 1.829 YTL. harcanmıştır. Tedavi için 3.050 YTL. ödenek 
gönderilmiş, 2.728 YTL.'si harcanmış, Yolluklar için gönderilen 1200 YTL. harcanmamış, Maaşlar 
için gönderilen 25.300 YTL.'nin 17.862 YTL.'si harcanmıştır. Toplamda ise gönderilen ödenek 
49.320 YTL olup, harcanan miktar 39.937 YTL.'dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Çankın Emniyet Müdürlüğü için 2004 yılında genel bütçeden 
23.500 YTL, Çankın İlgaz Bölge Trafik Denet. ist. Amirliği için genel bütçeden 2003 yılında 
119.244 YTL, 2004 yılında 4.263 YTL, Vakıf tarafından ise 2003 yılında gönderilen 38.100 YTL. 
olmak üzere toplam 161.607 YTL., Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmet binası 
onanmlan için ise 2003 yılında 45.419 YTL. ve 2004 yılında 200.029 YTL. olmak üzere toplam 
245.448 YTL. ödenek gönderilmiş olup, 2003 ve 2004 yıllannda genel bütçeden 368.955 YTL., 
Vakıf tarafından 38.100 YTL. olmak üzere, gönderilen toplam ödenek miktan 407.055 YTL.'dir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllannda, bölgedeki araç, silah ve diğer 
malzemelerin bakımı için 110.990 YTL. ödenek tertip edilmiş olup, tamamı kullanılmıştır. 

Bingöl tüne yapılan yatırımlar ve aynlan ödenek miktarları (7/7574), şu şekildedir; 
içişleri Bakanlığınca, 2003 ve 2004 yıllannda, Bingöl Belediyelerine toplam 279.750 YTL 

ödenek gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce , Bingöl tüne, 2003 yılında cari harcamalar için 
(kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama gideri v.s.) toplam 
29.500 YTL., yatınm harcamalan ve malzeme alımlan için 266.155 YTL. olmak üzere toplam 
295.655 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 2004 yılında ise, cari 
harcamalar için toplam 20.750. YTL. ödenek gönderilmiştir. Bu ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünce, Bingöl İline, yatınm gideri olarak 2003 
yılında 18.495,792 YTL. değerinde 14 adet bilgisayar, 3.699,158 YTL. değerinde 4 adet yazıcı, 
2004 yılında 13.538,140 YTL. değerinde 11 adet bilgisayar, 1.730,068.YTL. değerinde 2 adet 
yazıcı olmak üzere toplam 37.463,159 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığınca, Bingöl îline 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için 
gönderilen 3.696 YTL. ödeneğin 3.694 YTL.'si harcanmış, demirbaş alımı için 9.355 YTL. 
gönderilmiş, tamamı harcanmıştır. Hizmet alımları için 3.830 YTL. gönderilmiş olup, 3.821 YTL. 
harcanmıştır. Kırtasiye alımlan için gönderilen 1.410 YTL.'nin 1.162 YTL.'si harcanmıştır. Tedavi 
için 5.900 YTL. ödenek gönderilmiş olup, 2.444 YTL. harcanmıştır. Yolluklar için 1.200 YTL. 
gönderilmiş, 0.126 YTL harcanmış, Maaşlar için 20.750 YTL gönderilmiş, 10.332 YTL. 
harcanmıştır. Toplamda ise gönderilen ödenek 46.141 YTL. olup, harcanan miktar 30.934 YTL.'dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Bingöl ilinde depremden zarar gören Polis evi hizmet binası 
onanmı için 2003 yılında vakıftan 49.136 YTL, Bingöl Bölge Trafik Denet. İst. Amirliği için 2004 
yılında genel bütçeden 420.080 YTL., Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmet binası 
onanmlan için ise 2003 yılında 999.993 YTL. ve 2004 yılında 497.294 YTL. olmak üzere toplam 
1.497.287 YTL. ödenek gönderilmiş olup, 2003 ve 2004 yıllannda genel bütçeden 1.917.367 YTL., 
Vakıf tarafından 49.136 YTL. olmak üzere, gönderilen toplam ödenek miktan 1.966.503 YTL.'dir 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllannda, bölgedeki araç, silah ve diğer 
malzemelerin bakımı için 346.560 YTL. ödenek tertip edilmiş olup, tamamı kullanılmıştır. 

Şırnak İline yapılan yatırımlar ve ayrılan ödenek miktarları (7/7575), ise şu şekildedir; 

içişleri Bakanlığınca, 2003 ve 2004 yıllannda, Şırnak Belediyelerine toplam 221.450 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 
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Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce , Şırnak tüne, 2003 yılında bütçe imkanları ölçüsünde 
cari harcamalar için (kırtasiye, yakacak, elektirik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama 
gideri v.s.) toplam 26.990 YTL, yatırım harcamaları için malzeme alımları harcama kaleminden 
4.125 YTL. olmak üzere toplam 31.115 YTL ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı 
harcanmıştır. 2004 yılında ise, cari harcamalar için toplam 5.703 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu 
ödeneklerin tamamı harcanmıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık îşleri Genel Müdürlüğünce, Şırnak iline, yatırım gideri olarak 2003 
yılında 6.605,640 YTL. değerinde 5 adet bilgisayar, 2.774,368 YTL. değerinde 3 adet yazıcı, 2004 
yılında 19.691,840 YTL. değerinde 16 adet bilgisayar, 4.325,172 YTL. değerinde 5 adet yazıcı 
olmak üzere toplam 33.397,020 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığınca, Şırnak tüne 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için gönderilen 
12.492 YTL.ödeneğin 8.250 YTL.'si harcanmış, demirbaş alımı için 6.133 YTL. gönderilmiş, 6.041 
YTL.'si harcanmıştır. Hizmet alımları için 3.610 YTL. gönderilmiş olup, 1.609 YTL. harcanmış, 
bakım ve onanm için 2.500 YTL. gönderilmiş, 0.646 YTL.'si harcanmış, Kırtasiye ahmlan için 
gönderilen 1.690 YTL. harcanmamıştır. Tedavi için 4.700 YTL. ödenek gönderilmiş, 1.943 YTL.' 
si harcanmış, Yolluklar için 2.100 YTL. gönderilmiş, 1.710 YTL harcanmış, Maaşlar için 17.850 
YTL. gönderilmiş, 9.050 YTL. harcanmıştır. Toplamda ise gönderilen ödenek 51.075 YTL. olup, 
harcanan miktar 29.249 YTL.'dir. 2003 ve 2004 yıllarında gönderilen toplam ödenek miktan 
1.039.415 YTL.'dir 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Şırnak tünde yürüttüğü projelerle ilgili olarak Merkez Polis 
lojmanlannda 270 daire için, genel bütçeden 2003 yılında 350.000 YTL., 2004 yılında 341.039 
YTL. olmak üzere toplam 691.039 YTL. ödenek gönderilmiştir. Emniyet Müdürlüğü ve bağlı 
birimlerin hizmet binası onanmlan için ise genel bütçeden 2003 yılında 120.256 YTL. ve 2004 
yıhnda 92.738 YTL. olmak üzere toplam 212.994 YTL. ödenek gönderilmiş olup, 2003 ve 2004 
yıllarında gönderilen toplam ödenek miktan 904.033 YTL.'dir 

Jandarma Genel Komutanlığınca, Şırnak iline , 2003-2004 yıllarında, bölgedeki araç, silah ve 
diğer malzemelerin bakımı için 305.350 YTL. ödenek tertip edilmiş olup, tamamı kullanılmıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Abdülkadir AKSI 
Baka 
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605.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/7576) 

29.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
taıihl, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek mlktan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090-N3 15© \Slo% / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

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

İlgi: T B M M . Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'mn 13/07/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL'in 7/7576-12829 Esas No'lu sjçru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K L E R : Atili» KOÇ 
1 - Cevap Büiom 
2- Liste 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7576-12829 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan 
alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2003-2004 yıllan yatınm programı çerçevesinde Bitlis 
ilinde yapılması planlanan yatınm projeleri ve aynlan ödenek miktarlan ile 2003-2004 yıllan 
için kullandınlan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4 : Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalanmız ve yatınmlanmız, bütçe imkanlan 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

BİTLİS İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 

YIL 

2003 

2003 

2003 

İL 

BİTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

İlçe Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

(Milyar TL.) 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

4 

1 

1.000 

1.005 
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BİTLİS İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL 

BİTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

Makine Teçhizat 

Kütüphanelere Basılı Malzeme ve Temel Fiş 
Alımı 

Gezici Kütüphane Otobüs Onanım 

Gezici Kütüphanelerin Akaryakıt ve Yağ 
Giderleri 

Gezici Kütüphane Otobüs Onarımı 

Makine Teçhizat 

Kültür Merkezi Yapımı 

Turizm Sektörü Ana Planı ve Fiziksel Planlamalar 
İle Altyapı Çed Etüd Projeleri 

Makine Teçhizat 

299 Ada 4-6 Parsellerin Kamulaştırılması 

Kültür Merkezi Yapımı 

Büyük Onanm 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

4 

3 

1 

5 

2 

5 

4 

685 

30 

30 

106 

315 

30 

1.220 
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BİTLİS İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyar TL.) 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL 

BlTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

İlçe Kültür Merkezi Yapımı 

Sokak Sağlıklaştırma Uygulamalan 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kütüphane Binası Onarımı 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

421 

220 

900 

850 

50 

2.441 
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BİTLİS İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Personel Bilgisayar Sistemi 

Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları 

Kültür Merkezi Bilgisayar Sistemi 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

350 

100 

500 

315 

700 

400 

4 

220 

129 

50 

50 

21 

135 

105 

3.079 
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606.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7577) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29.06.2005 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J ^ 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri atması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yıiı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610ARGE-090 - * *3 * ̂  f 5; la g / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/7577-12839 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

f - ' c e v f ' A t i l l a K O Ç / 
- T . . " Bakan 
2- Liste y 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7577-12839 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak 
için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynakların daha iyi kullammı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları 
alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Bitlis ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Bitlis ilinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2005 yılı için 
kullandırılan ödenek miktarları ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımız 2005 yılı yatırım programında yer alan ekli listedeki 
projeler için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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BİTLİS İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

İL 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Hizan) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

750.000 

500.000 

1.250.000 

BİTLİS İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

BİTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Ahlat) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

BİTLİS 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

Selçuklu Tarihi Mezarlıkları ve Osmanlı Dini 
Mimari Örneklerinin Bakım ve Onarımı 

Tarihi Çevre Koruma ve Geliştirme Röleve 
Restorasyon Proje Yapımı 

Kütüphaneler İçin Kitap Süreli Yayın Yazma ve 
Nadir Eser Alımı 
TOPLAM 

JT » i • r, • 7» .^- 1 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

100.000 

100.000 

200.000 

50.000 

100.000 

300.000 

233.000 

650.000 

70.000 

12.000 

1.815.000 
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DÖSİMM BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

BİTLİS 

BİTLİS 

BİTLİS 
(Ahlat) 
BİTLİS 

BİTLİS 
(Ahlat) 
BİTLİS 
(Adilcevaz) 

BİTLİS 
(Hizan) 

BİTLİS 

BİTLİS 
(Tatvan) 
BİTLİS 
(Gölbaşı) 
BİTLİS 
(Güroymak) 
BİTLİS 
(Hizan) 
BİTLİS 
(Yolalan) 
BİTLİS 
(Adilcevaz) 
BİTLİS 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Bitlis Kalesi 

Bitlis İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 

Ahlat Selçuklu Mezarlığı Restorasyon Projesi 
Yapımı 
Etnografya Müzesi Onarımı ve Teşhir-Tanzimi 

Ahlat Müzesi Onarımı ve Teşhir-Tanzimi 

Adilcevaz Kalesi Röiöve, Restitüsyon ve 
Restorasyon Projeleri Yapımı 

Hizan, Nefsi Hizan Kalesi Röiöve, Restitüsyon ve 
Restorasyon Projeleri 

Bitlis Kalesi Röiöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
Projeleri 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Nemrut Krater Gölü Yolu Yapımı 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

30.000 

8.070 

70.000 

15.200 

12.781 

113.600 

59.330 

231.200 

50.000 

20.000 

50.000 

50.000 

20.000 

50.000 

500.000 

1.280.181 
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607.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7578) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
29.06.2005 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemai DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610ARGE-090 - H 3 d 5 ^ / 5 l<$% I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/7578-12910 Esas No ' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

EKLER: 
1- Cevap 
2- Liste 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7578-12910 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Elazığ ilinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan Ödenek miktarları ile 2005 yılı için 
kullandırılan ödenek miktarları ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4 Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımız 2005 yılı yatırım programında yer alan ekli listedeki 
projeler için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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ELAZIĞ İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

İL 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Elazığ Müzesi Onarım, Çevre Düzenleme ve 
Teşhir Tanzimi 
TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

1.000 

350.000 

351.000 

ELAZIĞ İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Turizm Bölge Alan Merkezleri île Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Büyük Onarım 

Makine Teçhizat 

Kültür Varlıkları ve Müzelerin Bakım Onarım 
Restorasyon Çevre Düzenleme ve Teşhir 
Tanzimi 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

75.000 

420.000 

20.000 

30.000 

5.500 

350.000 

900.500 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN 
GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

(YTL) 

YIL 

2005 

2005 

İL 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ-
TUNCELİ 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Elazığ Harput İç Kalesi 

Elazığ Tunceli İlleri Yukarı Fırat Yüzey 
Araştırması 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

60.000 

5.000 

65.000 
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608.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/7579) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL , 
Bursa Milletvekili / 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğai ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 2173 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APKO61OAR-GE-O9O-U£)062. / 5 /OÎ I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7579-12921 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1- Cevap . A*r t i* K O < 

2- Liste B a k a n 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN KEMAL DEMİREL'İN 7/7579-12921 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 

doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca 2003-2004 yıllan yatırım programı çerçevesinde 
Elazığ ilinde yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2003-2004 
yılları için kullandınlan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4 : Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız, bütçe imkanları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
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ELAZIĞ İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(Milyar TL.) 

YIL 

2ft03 

İL 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

500 

500 

ELAZIĞ İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine Teçhizat 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 
Cilt Yaptırılması Mesleki Yayın Basımı 

Gezici Kütüphane Akaryakıt ve Yağ Gideri 

Büyük Onarım 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Gezici Kütüphane Akaryakıt ve Yağ Gideri 

Makine Teçhizat 

Harput Kalesi Onarımı 

Turizm Bölge Alan Merkezleri tle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

3 

1 

3 

5 

6 

1 

10 

300 

25 

354 
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ELAZIĞ İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(Milyar TL.) 

YIL 

2004 

2004 

2004 

İL 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Harput Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları 

Harput Koruma Amaçlı İmar Planı Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi 
TOPLAM 

2004 YELİ 
ÖDENEĞİ 

1 

354 

104 

459 

ELAZIĞ İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

ELAZIĞ 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Harput Koruma Amaçlı İmar Planı Sokak 
Sağlıklaştırma Proje ve harita Yapımı 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Muhtelif Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
Korunması İşleri 

Turizm Bölge Alan Merkezleri İle Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

50 

50 

104 

10 

354 

40 

608 
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609.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7580) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili • 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610AR-GE-090- I^G)^^ J / /0$ I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/7580-12933 Esas No'lu soru 
Önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1 - Cevap . Atilla KOÇ 
2 - L l s t e < Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7580-12933 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Kilis ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

C E V A P 1-2-3: Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Kilis ilinde 
yapılması planlanan yatınm projeleri ve aynlan ödenek miktarlan ile 2005 yılı için 
kullandınlan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatıranlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımca 2005 yılı yatınm programında yer alan ekli listedeki 
projeler için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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KİLİS İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

(YTL.) 

YIL 

2005 

İL 

KlLtS 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kütüphaneler için Kitap Süreli Yayın Yazma ve 
Nadir Eser Alımı 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

12.000 

12.000 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

(YTL) 

YIL 

2005 

2005 

2005 

İL 

KİLİS 

KİLİS 

KİLİS 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Sitesi İnşaatı 

Altyapı Uygulaması 

Oylumhöyük Kazı Çalışmaları 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

1.000.000 

100.000 

35.000 

1.135.000 

610.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/7581) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

'azılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL ) 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610AR-GE-090^16^C<^ J ( lo91 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7581-12944 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EKLER: 
1-Cevap 
2- Liste ( 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7581-12944 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ye turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca 2003 yılı yatırım programı çerçevesinde Kilis ilinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile kullandırılan ödenek 
miktarları ekh listede sunulmaktadır. Kilis iline 2004 yılı yatırım bütçesinden ödenek 
gönderilmemiştir. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız, bütçe imkanları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

KİLİS İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

(Milyar TL.) 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL 

KİLİS 
(Merkez) 

KİLİS 
(Merkez) 

KİLİS 
(Merkez) 

KİLİS 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine Teçhizat Alımı ve Donatım 

Kütüphanelere Basılı Malzeme ve Temel Fiş 
Alımı 

Yapı Tesis ve Büyük Onarım 

Yapı Tesis ve Büyük Onanm 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

2 

1 

20 

10 

33 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

(Milyon TL.) 

YIL 

2003 
2003 

İL 

KİLİS 
KİLİS 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Neşat Efendi Konağı Onarımı 
Oylumhöyük Kazı Çalışmaları 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

71.356 
20.000 
91.356 
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611.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/7582) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

JJh~^ -~ J—̂  
Kemal DEMİREL / 

Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir?.. 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610AR-GE-090-U3143 (5 /OÎ / 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/7582-12955 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap 1 
2- Liste " 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMÎREL'İN 7/7582-12955 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatınmlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca 2003-2004 yıllan yatınm programı çerçevesinde Siirt 
ilinde yapılması planlanan yatınm projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2003-2004 yıllan 
için kullandırılan ödenek miktarları ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatınmlanmız, bütçe imkanları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Atilla KOC 
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SİİRT İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 

O: 2 

YIL 

2003 

İL 

SİİRT 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

(Milyar TL) 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

1 

1 

SÜRT İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2003 

2003 

2003 

İL 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine Teçhizat 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 
Cilt Yaptırılması Mesleki Yayın Basımı 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz erden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

3 

1 

10 

14 

YIL 

2004 

SİİRT İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

İL 

SİİRT 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

(Milyar TL) 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

1 

1 

SİİRT İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2004 

2004 

2004 

İL 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Gap Kalkınmada Öncelikli Yöre İllerindeki 
Turizm Amaçlı Altyapı Uygulamaları 

Personel Bilgisayar Sistemi 

Hizmet Yapıları ve Alımları 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

500 

3 

29 

532 
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612.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/7583) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M [ 
«=̂  ~--———Y 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri almasi gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankın ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B 1 6 A P K 0 6 1 0 A R - G E - 0 9 0 - U 3 1 2 ^ J5 b% I 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİBAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7583-12967 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER 
1- Cevap (. 
2- Liste 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7583-12967 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZHILANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Çankırı İlimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Çankırı İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca 2003-2004 yılları yatırım programı çerçevesinde Çankırı 
ilinde yapılması planlanan yatırım projeleri ve aynlan ödenek miktarları ile 2003-2004 yılları 
için kullandırılan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4 : Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız, bütçe imkanları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Esas No'lu soru 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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ÇANKIRI İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyar TL.) 

YIL 

2003 

İL 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Binası Onarımı 

TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

5 

5 

ÇANKIRI İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine-Teçhizat Alımı 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 
Cilt Yaptırılması Mesleki Yayın Basımı 

Gezici Kütüphane Otobüs Onarımı 

Gezici Kütüphane Akaryakıt ve Yağ Gideri 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Makine-Teçhizat Alımı 

Büyük Onarım 

Makine-Teçhizat Alımı 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

1,5 

1 

1,2 

5 

40 

21 

5 

100 

100 

274,7 
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ÇANKIRI İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyar TL.) 

YIL 

2004 

İL 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Binası Onarımı 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

50 

50 

ÇANKIRI İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Makine Teçhizat 

Hizmet Yapılan 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

50 

5 

15 

5 

15 

90 
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613.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7584) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

çj*^ ^ Yy 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatınmlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 * 113 SX% \$ ^î I 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KARDAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL'in 7/7584-12978 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1- Cevap l 
2- Liste l 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7584-12978 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Çankırı İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Çankırı İlimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Çankırı ilinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2005 yılı için kullandırılan 
ödenek miktarları ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımız 2005 yılı yatırım programında yer alan ekli listedeki projeler 
için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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O: 2 

ÇANKIRI İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

İL 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Hizmet Binası Onarımı 

Kültür Merkezi Binası Onarımı 

TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

7.000 

78.000 

85.000 

ÇANKIRI İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2005 

2005 

2005 

İL 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

ÇANKIRI 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine-Teçhizat Alımı 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

10.000 

15.000 

24.116 

49.116 

DÖSİMM BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

(YTL.) 

YIL 

2005 

İL 

ÇANKIRI 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Çorakyerler Fosil Lokalitesi 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

30.000 

30.000 
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614.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/7585) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük önem taşımaktadır. . 

1. Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatınmlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 -11°) 115 (,<5lot I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER 
1- Cevap ı 
2- Liste ( 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7585-12990 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bingöl İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, madencilik, tanm 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Bingöl İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2003-2004 yıllan yatınm programı çerçevesinde Bingöl 
ilinde yapılması planlanan yatınm projeleri ve aynlan ödenek miktarlan ile 2003-2004 yılları 
için kullandırılan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4 : Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatınmlanmız, bütçe imkanları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

DEMİREL'in 7/7585-12990 Esas No'lu soru 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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BİNGÖL İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyar TL.) 

YIL 

2003 

İL 

BİNGÖL 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

100 

100 

BİNGÖL İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

Y I L 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL 

BİNGÖL 
(Merkez) 

BİNGÖL 
(Merkez) 

BİNGÖL 
(Merkez) 

BİNGÖL 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 

Gezici Kütüphanelerin Akaryakıt ve Yağ 
Giderleri 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

210 

1 

4 

15 

230 

BİNGÖL İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyar TL.) 

YIL 

2004 

2004 

İL 

BİNGÖL 
(Merkez) 

BİNGÖL 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Hizmet Binası Onarımı 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

1 

5 

6 

BİNGÖL İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2004 

2004 

İL 

BİNGÖL 
(Merkez) 

BİNGÖL 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Doğal Kültürel Varlıklar İle Turizmin 
çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

7 

21 

28 
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615.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7586) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16 APK0610 AR-GE-090 - 113 * * ° (3 bf I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayüı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7586-13001 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER 
1 - Cevap 
2- Liste ı. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7586-13001 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, madencilik, tarım 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2005 yılı yatınm programı çerçevesinde Bingöl ilinde 
yapılması planlanan yatınm projeleri ve aynlan ödenek miktarlan ile 2005 yılı için kullandınlan 
ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığım 2005 yılı yatınm programında yer alan ekli listedeki projeler için 
öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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BİNGÖL İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL.) 

YIL 

2005 

İL 

BİNGÖL 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

1.000 

1.000 

BİNGÖL İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2005 

İL 

BİNGÖL 
(Genç) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Binası Onarımı 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

48.000 

48.000 

DÖSİMM BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

BlNGÖL 
(Karlıova) 
BİNGÖL 
(Solhan) 
BlNGÖL 
(Genç) 
BlNGÖL 
(Çaytepe) 
BlNGÖL 
(Arakonak) 
BİNGÖL 
(Sancak) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

Altyapı Uygulamaları 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

50.000 

50.000 

50.000 

25.000 

20.000 

20.000 

215.000 
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616.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/7587) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

£ 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 ~ l l £ 10 £, < 5 l<$ I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR-DAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7587-13013 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER 
1- Cevap Atilla KOÇ 
2- Liste " Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7587-13013 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Şırnak İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekon...insinden u>gun yaunmları alması büyük oneın taş^nakıatiır. 

SORU 1 : Şırnak tünde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2003-2004 yıllan yatınm programı çerçevesinde Şırnak 
ilinde yapılması planlanan yatınm projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2003-2004 yıllan 
için kullandınlan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4 : Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 r Ekîi listede yer alan ç-ahşın-;!anr«uz ve yatmmlanmız, bütçe <mkanlan 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

3a 
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ŞIRNAK İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyar TL) 

YIL 

2003 

İL 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

1 

1 

ŞIRNAK İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2003 

2003 

2003 

İL 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine Teçhizat 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 
Cilt Yaptırılması Mesleki Yayın Basımı 

Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

3 

1 

50 

54 

ŞIRNAK İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyar TL) 

YIL 

2004 

İL 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

350 

350 

ŞIRNAK İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Merkezi Yapımı 

Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Personel Bilgisayar Sistemi 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

200 

150 

60 

2 

412 

Aynca, 2004 yılında 'Şırnak Cizre Kalesi Restitüsyon, Rölöve, Restorasyon Proje Yapım İşi' 
için Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Bütçesinden 300.000.000.000 TL. ödenek ti Özel 
İdare Müdürlüğüne aktarılmıştır. 
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617.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7588) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090-119032 \S &£ I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAl.BAŞK.'mn 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7588-13024 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER 
1-Cevap Atilla KOÇ 
2- Liste Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7588-13024 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Cırnak İlimiz, bulunduğu coğrafi koman ve sanıp oiduğu doğnl yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Şırnak ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca 2005 yılı yatinm programı çerçevesinde Şırnak ilinde 
yapılmasi planlanan yatinm projeleri ve ayrılın ödt v.ck diktadan ile 2005 yılı için kı>'!andvnlan 
ödenek miktarlan ekli listede sunulmakladır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımız 2005 yılı yatinm programında yer alan ekli listedeki projeler 
için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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ŞIRNAK İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL) 

YIL 

2005 

İL 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

600.000 

600.000 

ŞIRNAK İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞLRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

ŞIRNAK 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi 

Kültür Merkezi 

Kültür Merkezi 

Kültür Merkezi 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

200.000 

200.000 

100.000 

78.000 

75.000 

653.000 
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618.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7589) 

30.06.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde "hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090- Ü 3 ^ <5 l0? ' 2 0 0 S 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7589-13036 Esas No'luv soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap Atilla KOÇ 
2- Liste . Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7589-13036 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelim değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullammı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Siirt ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Siirt ilinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve aynlan ödenek miktarlan ile 2005 yılı için 
kullandırılan ödenek miktarları ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımız 2005 yılı yatınm programında yer alan ekli listedeki 
projeler için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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SİİRT İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL) 

YIL 

2005 

İL 

SİİRT 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

1.000.000 

1.000.000 

SİİRT İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

SİİRT 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz erden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Büyük Onarım (Siirt İl Halk Kütüphanesi) 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

200.000 

100.000 

300.000 

200.000 

30.000 

830.000 

DÖSİM BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

(YTL) 

YIL 

2005 

İL 

SİİRT 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Siirt İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

10.000 

10.000 
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619.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7590) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanmas) 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.APK.0.03.O5.03-ll/$lW 3 /8 /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7590 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bitlis İlindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe hazırlanıp 
Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programı özeti ve programda 
yer alan işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığımn serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. ^**) 

Bilgilerinize arz ederim. - ^^^L-** / ? / 

S Dp£İ)r. Hüseyin ÇEfcüt 
\ ^ ^ Millî Eğitim Bakan J 

EK/EKLER: 
1-Liste ı" 
2- Yapım Programı Özeti ve Listesi I 
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1 2209-

PROJE NO PROJE ADI 

BİTLİS 
2005H01OO20 iöğretm Oluları+Ek Derslik 
2OO5H01OO20 ilköğretim Okutan* Ek Ders* 
2005H010030 ilköğretim Okulan SüyOk Onanmı 
20O5H01OO10 Anaokulu inşaatı 
20O5H01OO30 Anaokulu Büyük Onanmı 

992HO5O330 Setçukhı Lisesi Spor Şatonu (DAP) 
997H01O270 Drtaöğrebm Pare. (DAP) 

YER ( İ l VE ilçesi) 

m 
Bitlis 
Bitlis 
Silis 
Bitlis 

KAN* 
3itlis-Tatvan 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

KARAKTERİSTİK 

İnşaat 
nşaat 
Büyük Onanm 
İnşaat 
3üyük Onanm 
nşaat 
80 öğr. Pansiyon 

BAŞLAMA 

BİTİŞ YILI 

2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
1992-2007 
>005-2007 

2005 YIU 
ÖDENEĞİ 

2.915.000 
0 

5.496.726 
252.000 

8.000 
693.000 
183.065 

9.547.791 

Serbest 
ödenek 

2.394.643 
0 

4.293.389 

151.099 
6525 

468.579 
163.065 

7.497.801 

LTer 

1.1 

2.03 
7 

20 

3.439 
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2005 YILI 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM PROGRAMI ÖZETİ 

O: 2 

EK - 2/1 

iıl : BİTLİS 

S 

| 
> 
s 

İL
K

Ö
Ğ

R
E

T
t 

i — s ^ - i 

I GÜÇİİN YIL Dİ) l(,L;SİNÜl-N ÜIİVRLDİI.I-N ÖUENKK 

RU BÜTÇÜ YILINDA İL ÖZLL İDARBÎNDLN KONULAN ÖDKNIİK 

[222 SAYILI KANUNUN (76Al,c,i;g.lı.ij) HKRALARINA GÖRt | 

BAKANLIKÇA 

TOPI.1.1 ÖIIF.NEKLKR 

(7Mı) 

20051 l(H(K)20-ll.K(XiRi:TİM OKULLARI 1 EK DLRSLİK 

200511010030 BÜYÜK ONARlMOlkögrelim) 

200511010010 ANAOKULU İNŞAATLARI 

200511010030 BÜYÜK ONARIM (Okulöncesi ligitim) 

TOPLAM BÜTÇE | 

YA 1 İ R İ M HARCAMALARI 1 

DİĞER HARCAMALAR * | 

YIL 

3.259.503 

1.022.689 

2.315.000 

252.000 

8.000 

6.857.192) 

5.838.825.20İ 

İ.Öİ8.366.80| 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

D 
X 

< 
-t, 

% 
£=> 
3§ 
9/6 

E 
•e 
t 
«t 

.0
 

t 
İl

 
ul

u 

a. | o 

e ' 
a. 

S 

a u O 
-i -J w 
> „ ü 

- O 
S» 
~ 

VIİNİ OLRSANi; 
I:K »İNA 

UMMAN 

ONARIM 

YL'Nİ UERSANI-

l!K HİNA 

LOJMAN 

SPOR SALONU 

ONARIM 

YLNİ DLRSANL 

I:K « İ N A 

LOJMAN 

PANSİYON 

rjARAJ-IlLKCİ KIJLÜIILSİ 

ONARIM 

VIİNİ DI-RSANE 

l;K DİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

sroR S A L O N U 

İARAJ-BLKÇİ KULÜBESİ 

ONARIM 

KAMUİAŞIIRMA 

DEVM1 EDEN İŞLER 

K (") V 

UİİRS 

16 

iş S. 

-1 

şcııiıı 
UliRS 

24 

2(KK){ 

_1 1 

iş s. 

2 

1 

YEKİ İŞLER 

K Ö Y 

DBRS 

2 

69 

İş S 

2 

1.1 

2 

7 

1 1 1 ı 1 

ŞEHİR 

DERS 

lOOög 

24 

8 

2 

iş s. 

1 

1 

1 

TOPLAM SAYI 

K Ö Y 

ULRS 

18 

2 

20(>n£ 

iş S. 

6 

2 

7 

1 

1 

ŞEHİR 

DI-RS 

lOOöğ 

48 

77 

iş s. 

1 

3 

14 

1 1 

O I, UR 
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I 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

İ S 

16 

1 7 

P R O J E A D I V E Y E R İ 

Tatvan 24 Derslikli İ.Ö.O. Yap. 

Ahlat Otluyan Köyü Ek 8 Derslikli I.Ö.O Yap. 

GuroyaakGMhat ı PtO Ek 8 Dml tkH İ.Ö.O Yap. 

Tatvan Goliu Koyfl Ek 8 Derslik I.Ö.O. Yap. 

GOroymak Kanmkarabekir Ek 8 Derslikli I.Ö.O Yap. 

GOroymak Yama* K«yu Ek S Derslikli LÖ.O Yap. 

Merkez Kireçtaşı U y a Ek 8 Derslikli 1.0.0 Yap. 

Mutk i Yabala* •Ugurlu-İkizler K»yB Ek 8 Derslikli t.Ö.O 
Yap. 

Adilccvaz Akyazı Koya Ck 2 Derslik Yap. 

Hizan Karaafac Koya Ek 2 Derslik Yap. 

Mutki Koeaiaa) KSyu Ek 2 Derslik Yap 

M u t U Yanıkcakır K«ya Ek 2 Derslik Yap. 

Mutk i Geylkpnar Köyü Ek 2 Ders • 1 U j m . • 3 G i t . VVC 
Yap, 

Mat ld CNakhı Koya 2 Der» * 1 Lojm. • 3 Gaz. W C Yap. 

Mutk i Yazıcık K4y8 Ek 2 Ders * 1 U j m . * 3 GBz. VVC Yap. 

Mutki Yazıcık Köyü Tasyol Mez. 2 Den + 1 U j m . * 3 COz. 
VVC Yap. 

Güroymak Gedikpımr Köyil Ek l.Ders.+ 1 Lojm. • 3 G»z. 
VVC 

TOPLAM 

i 
x 

x 

> e 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLARI 

SAYI 

II 
24 

2 

2 

28 

Ek
 B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 

2 

1 

6» 

Pa
ns

iy
on

 

Sp
or

 S
al

on
u 

L
oj

m
an

 

s 
O

na
rı

m
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Uygulanan 
Tip-Ozd 
Proje No 

1*023 R-JM 

I04IS-T.Ö 

I04I3-T.Ö 

I04IS-T.Ö 

I04I5-T.O 

U4I5-T.O 

104IS-T.O 

I04IS-T.Ö 

1 M M Y ı l » 
Dtait.H>k 
• •«toyi ' ia 
Mnüı.Hali 

i m o Y l ' i a 
Ma»ı. lUll 
lOMOYl'ia 
DtufeKati 
1*9*0 Yl'ia 
D*Ml,.H>H 

i m o Y l ' i a 
D*ı.i».H»U 

I M N Y l ' i n 
D6>0t.HaK 

lonavrı* 
[M»iu.llıü 

IOTM YI'm 
Dialis.il i l i 

tnsaat Alanı <m2) 

T a b a n 
A l a n ı 

••7.2» 

4*1 

4*3 

4*3 

4*3 

4*3 

4*1 

443 

112 

112 

112 

111 

ITT 

ITT 

177 

IT7 

127 

T o p l a m 
inşaat 
A lan ı 

44M.4I 

»ı* 

• ı * 

tu 

«İt 

»24 

MS 

»1* 

112 

111 

111 

u: 

ITT 

ITT 

IT7 

177 

127 

Başlama 
Bitiş 

2005-200* 

2N3 

20*3 

20O3 

2*as 

2*05 

2003 

2W5 

200! 

2003 

2005 

1003 

2005 

2005 

200J 

2003 

200S 

Pr 

1 

. f 

5. 

HALIT YÜCE 
MİLLİJEĞİTİM MÜOÜRÜ 

<W-—^ 
MAŞIM HACIMUSTAFAOĞLU 

http://Dialis.il


I 

TABLO 8 

YENİ ANAOKULLARI 

S.No 

1 

PROJE ADI VE YERİ 

Tatvan Anaokulu (Bodrumlu) 

TOPLAM 

Ş
E

H
İR

 
1 

X 

K
Ö

Y
 

1 

SAYI 

Ye
ni

 B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

100 Kişilik 

100 

E
k 

B
in

a 
(D

e
n

lik
) 

O
na

rı
m

 

Uygulanan 
Tip-ÖMİ 
Proje No 

Tıp 100 Ki$i 

inşaat Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

524 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

524 

Başlama 
Bitiş 

2004 

Proje Bedeli 

290.000,0 

290 .000,0 

M.ASIM HACIMUSTAFAOGLU 
VALİ 

HALIT YÜCE 
MİLLİ EİftlM MÜDÜRÜ 



I 

TABLO 6 

DEVAM EDEN PANSİYONLU İLKÖĞRETİM OKULLARI 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PROJE ADI VE YERİ 

Güroymak Gölbaşı 200 Kişilik PİO 

, 

TOPLAM 

ŞE
H

İR
 

| 

K
Ö

Y
 

| 

X 

SAY. 

I! 1 
i 
î 

— 

f 
» 

200 

i I 
Uygulanan 
Tip-Örel 
Proje No 

11168 Y1 

İnşaat Alanı (m2) 
Taban 
Alanı 

668 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

2672 

Başlama 
Bitiş 

2004-2005 

Kesif Bedeli 

752.840,00 

752.640,00 

Proje Bedeli 

1.250.000,0 

1.250.000,00 

M.ASIM HACIMUSTAFAOGLU 

^ VALİ 

HALIT YÜCE 
MİLLİ E j ^ İ M MÜDÜRÜ 



TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PROJE ADI VE YERİ 

Mutki Dereyolu Kuyu İ.Ö.O. S Derslik Yap. 

Mutki Urao Köyü (.0.0. 5 Derslik Yap. 

Ahlat Alalar Köyü S Derslikli İ.Ö.O Yap. 

Tatvan Cumhuriyet İ.O. ö 12 Derslik Yap. 

Tatvan Dumlupınar İ.O. Ö 12 Derslik Yap. 

Hizan Bozpınar köyü 1 Ders. 1 Loj. 3G6z VYC Yap. 

TOPUM 

S 

2 
İ0-

X 

X 

o 
2 

X 

X 

X 

X 

SAYI 

Y
en

i 
B

in
n

 
(D

er
sl

ik
) 

5 

5 

5 

12 

12 

1 

40 

E
k 

B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

L
o

jm
an

 

1 

1 

O
n

ar
ım

 

İnşaat Alanı {mi) 

Uygulınan 
Tip-ÖMl 
ProjtNo 

1037Q 

10370 

10370 

10416 

10416 

ınuri'n 
Dinâ|.Hıli 

Taban 
Alanı 

322 

322 

322 

463 

463 

17M5 

Toplam 
infial 
Alanı 

966 

966 

966 

1620 

1620 

175+25 

Başlama Bitts 

2004-200$ 

2004-200? 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

ft«« l W 

355.770,00 

334.530,00 

210.453,00 

337.4S0.00 

342.200,00 

1.580.433,00 

tt^f. B«*H 

401.20tl.00 

413.000,00 

402.3SO.00 

677.632/0 

677.632.70 

84.000.00 

2.655.845,40 

HALITYUCE 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

M.ASIM HACIMUSTAFAOGLU 

VALİ 

http://401.20tl.00
http://402.3SO.00


T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

620.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7591) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yabrımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde/tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 2 2 1 5 -
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ $ ^ H \ 3 /&./2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in, "Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7591 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bitlis İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı müstakil projeli 
işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3), 2004 yılı ilköğretim 
yatırımlarının listesi (Ek-4) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından finansa edilen projelerin 
listesi (Ek-5) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan listelerde yer almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, ilköğretim 
yatırımları için 12.091.369 YTL ve müstakil projeli işler için 128.000 YTL harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede tamamlanamamalarının 
genel sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale öncesi işlemler ve ihale 
işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Bitlis İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; hayırsever 
Nurullah EREN (EREN HOLDİNG) tarafından 12 derslikli Merkez Nurullah Eren Anadolu Öğretmen 
Lisesinin (Bünyesinde 200 kapasiteli öğrenci pansiyonu), hayırsever Ahmet Mücteba ALBAYRAK 
tarafından 12 derslikli Tatvan Ahmet Mücteba ve Fatih İlköğretim Okulunun, bir hayırsever 
tarafından 22 derslikli Merkez Müştakbaba İlköğretim Okulunun ve hayırsever Muzaffer İNCESU 
tarafından 8 derslikli Ahlat Muzaffer İncesu İlköğretim Okulunun yapımı için protokol imzalanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^*-*~J 

^^^JÜiiç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
K_^^ Millî Eğitim Bakank 

EKLER: / 
1- Liste / 
2- Liste' ' 
3- Liste' 
4- Liste' 
5- Liste' 
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T.C 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatarımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yalmmnın İller Bazında Dağılımı) 

I 

-4 
I 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

İ Ş İ N -

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 

BÜTÇE SERBE 

ÖDENEĞİ ÖDEN 

BİTLİS 
2003H010140 Büyük Onarım + Muhtelif Büyük Onanm ve ikmal 
2002H010150 İlköğretim Okunan 
2O02H010150 İlköğretim Okulları 
2003H010160 İlköğretim Ok.+Ek Derslik 
2O03H01O010 Anaokulu Inşaadan+Muhtelit+lnşaat 
2003H010020 Büyük Onanm ve İkmal 
1996HO50O10 SetçuKlu Liseli Spor Salonu (DAP) 

BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BiD'ıs-Ahlat 

İnşaat 
inşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onanm ve ikmal 
İnşaat 

2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2001-2005 

1.600.000 
772.000 

2.528000 
1.300.000 

397.000 
5.000 

125.000 
6.727.000 

1.376 
772. 

2.174. 
1.118. 

341. 
4. 

107. 
5.893. 



I 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatırımının İHer Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÛDENEĞI 

KESİNTİLİ 
BALŞIANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

S 

Ö 

2004H01O010 
2OO4HO1O020 
2002HO1O150 
2002H01O150 
2OÛ4H01O070 
2004H01O090 
1996H050010 

BİTLİS 
Anaokulu İnşaatı 
Anaokulları Büyük Onarımı 
İlköğretim okulları 
İlköğretim okulları 
Büyük Onarım • Muhtelit Büyük Onarım 
ilköğretim Okulları + Ek Dersük 
Selçuklu Lisesi Spor Salonu (DAP) 

'* 

BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
B'ıtlis-Ahlat 

İnşaat 
Büyük Onarım 
inşaat 
İnşaat 
Büyük Onarım 
inşaat 
İnşaat 

2004-2004 
2004-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2004-2004 
2004-2004 

2001-2005 

0 
0 
0 
0 

o 
o 

150.000 

150.000 

236.200 
24.500 

0 
2.007.040 
2962.490 
1.824.760 

147.000 

7.201.990 

I 
205.494 

21.315 
0 

1.746.125 
2.577.366 
1.587.541 

127.890 

6.26S.731 6 
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2003Y1LI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

O: 2 

EK - 3/1 
İLİ 

asSTİlflllS 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.I

.B
.O

. 
P.

1.0
. 

BİTLİS 

ıı&l^â 

Yeni Bina 

Ek Den» 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Dersle 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onaran 

Ders» 

Sayı 

Dersle 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

1 

1 

8 
1 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

24 

2 

1.100 

3 

0 
0 
0 

0 

24 

2 
12 
7 

0 

3 
2 

14 

10 

3 
0 
8 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
1 

0 
0 

200 
1 

1 
36 

4 
0 

24 

2 
2 
1 

0 

1 
1 

2 

10 
2 
0 
8 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 
1 
1 

36 
4 
0 

(M9yon TL) 

'js^gfâK&i 

1 
1 

18 
7 
0 

2 
1 

12 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

24 

2 
1100 

3 
0 

0 
0 

0 

TO
PL

AM
 

Ders» 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

33 
1100 

0 
0 

0 

54 
200 

1 
39 

15 

44 

200 
1 

37 

2 

43 

1100 

0 

2 
13 

87 
1300 

1 
39 
15 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
YA

PI
M 

BÜ
TÇ

ES
İ Bütçeden Tahsis Edlen Ödenek 

ÖZBI İdare+Geçen Yıldan Devir • Diğer Gelirler 

Hak Kattası 

Bakanakça Tahsis Edlen Ek Kaynak 

fen Yapım Bütçesi Toplamı 

6.402.000 

1.600.111 

8J002.111 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yık 

Ödenek 

50.000 

Okul Saya 

3 

kerki Yılar 

Ödenek İhtiyacı 

160.000 

Okul Sayısı 

2 

HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 
Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI 

Mutki Kavakbaşı P.İ.O. Loj. 
Mutki Erler P.1.0. Loj. 
Hizan Sağınlı P.t.O. 
Merkez Cezaevi I.Ö..O. 
Tatvan Merkez t.ö.O. 
Merkez Narhdere P.1.0. Loj. 
Ahlat Y.Î.B.O. k 

Ahlat A.O. 
Adilcevaz A.O. 
Adilcevaz P.Î.O. Yemekhane 
Hizan Kepirli köyü İ.Ö.O. 
Hizan Ballı köyü İ.Ö.O. 
Hizan Yığınkaya köyü Î.Ö.O. 

Adilcevaz P.İ.O. Pans. 
Mutki Erler P.İ.O. 
Hizan Merkez P.İ.O. 
Hizan Keçeli köyü İ.Ö.O. 
Merkez Yükseliş İ.Ö.O. 
Tatvan A.O. 
Merkez Polisamca İ.Ö.O. 
Adilcevaz Budaklı köyü İ.Ö.O. 
Adilcevaz Kömürlü köyü I.Ö.O. 
Adilcevaz Erikbağı köyü İ.Ö.O. 
Adilcevaz Kavuştuk köyü İ.Ö.O. 
Adilcevaz Heybeli köyü İ.Ö.O. 
Adilcevaz Gümüşdöğen köyü İ.Ö.O. 
Ahlat Güzelsu köyü İ.Ö.O. 
Ahlat Cemalettin köyü İ.Ö.O.. 
Ahlat Nazik köyü İ.Ö.O. 
Ahlat GölgörenLÖ.O. 
Mutki Bogazönü köyü İ.Ö.O. 
Mutki Yanıkçakır köyü İ.Ö.O. 
GOroymak A.Kolbaşı köyü İ.Ö.O. 
Güroymak Yemişveren köyü İ.Ö.O. 
Tatvan Kırkbulak köyü İ.Ö.O. 
Tatvan Dalda köyü t.ö.O. 
Tatvan Y.İ.B.O. 
Tatvan Yelkenli İ.Ö.O. 
Tatvan Dönertaş köyü İ.Ö.O. 
Güroymak Gölbaşı köyü İ.Ö.O.pans. 

İ L İ 

Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

9.2005 

KARAKTERİSTİK 

10 lojman 
10 lojman 
6 lojman 
12 ders 
12 ders 

10 lojman 
8 ek ders 
100 öğr. 
100 öğr. 

Yemekhane 
Onarım 

2ekders+l loj. 
Onarım 

500 öğr. 
300 öğr. 
300 öğr. 

1 ders 
8 ek ders 
Onarım 
Onarım 
1 ek ders 
2 ek ders 
Onanm 
Onarım 
Onanm 
Onarım 

2 lojman 
2 ek ders 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 

2 ek ders 
Onanm 
1 ek ders 
2 ek ders 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
200 öğr. 

O: 2 

E K - 3/2 

FİZİKİ 

GERÇ. 

18 
18 
18 
22 
22 
26 
32 
38 
44 
66 
80 
83 
88 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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EK - 4/1 
2004 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

İÜ 

4i 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.

İ.B
.0.

 

3 
o. 

TO
PL

AM
 

BİTLİS 

Yeri Bina 

Ek Dendik 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanın 

Ders» 

Sayı 

Büyük Onarım 

D e n * 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanın 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onaran 

Ders» 

Pansiyon 

Spor Şatonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

D e n » 

Sayı 

D e n » 

Sayı 

Deke 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

24 

2 
2 
1 
0 
1 
1 
2 

10 
2 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 
1 
1 

36 
4 
0 

44 
200 

1 
37 
2 

62 
9 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
s 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

67 
0 
0 
1 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
200 

0 
0 
0 

(Mayon TL) 

86 

11 
2 
1 
0 
2 
2 
2 

15 
3 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

36 
4 
0 

111 

0 
1 

38 
2 

111 
200 

1 
38 
2 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
YA

PIM
 B

ÜT
ÇE

Sİ
 Bütçeden Tahsis Edfen ödenek 

Özel İdare • Geçen YMan Devir+Diğer Gelrter 

HakKatk» 

Bakanlıkça Tahsis Edten Ek Kaynak 

lan Yapan BMçesi Toplaım 

4.447.179 

2.787.334 

7.234.513 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yık 

ödenek Okul Sayısı 

İMUYdtar 

Ödenek İhtiyacı Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

_ 

0 

Sayı 

0 

DEVl£T-HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 
Yatırımlar ve Tesisier Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

19 . 9 . 2005 O: 2 

E K - 4/2 

PROJE ADI 

İLİ 

KARAKTERİSTİK FİZİKİ 

GERÇ. 

MELİS 
Mutki Dereyolu köyü İÖO 
Merkez Narlıdere P.İ.O. Loj. 
Ahlat Y.İ.B.O. 
Ahlat A.O. 
Güroymak Gölbaşı köyü LÖ.O.pans. 
Adilcevaz A.O. 
Adilcevaz P.İ.O. Yemekhane 
Ahlat Alakır köyü İÖO 
Tatvan Dumlupınar İÖO 
Hizan Kepirli köyü İ.Ö.O. 
Hizan Ballı köyü İ.Ö.O. 
Hizan Yığınkaya köyü İ.Ö.O. 
Mutki Uran köyü İÖO 
Tatvan Cumhuriyet İÖO 

Mutki Kavakbaşı P.İ.O. Loj. 
Mutki Erler P.İ.O. Loj. 
Hizan SağuüıPİO. 
Merkez Cezaevi İ.Ö..O. 
Tatvan Merkez İ.Ö.O. 
Mutki AO 
Adilcevaz Heybeli köyü İÖO 
Adilcevaz Kavuştuk köyü İÖO 
Güroymak Gime man. İ.Ö.O. 
Hizan Bozpınar İÖO 

5 ders 
10 lojman 
8 ek ders 
lOOöğr. 
200 öğr. 
100 öğr. 

Yemekhane 
5 ders 
12 ders 
Onarım 

2 ek ders+1 loj. 
Onarım 
5 ders 
12 ders 

10 lojman 
10 lojman 
6 lojman 
12 ders 
12 ders 
100 öğr. 
5 ders 
5 ders 
12 ders 

1 ders+1 loj. 

20 
26 
32 
38 
42 
44 
66 
66 
75 
80 
83 
88 
97 
97 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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BİTLİS İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATLARI 

PAKET 
NO 

SIRA 
NO PROJE NO İLÇESİ İSİN ADI KARAKTERİSTİĞİ TİP PROJE NO ÖĞR 

SAY 

EFİKAP2JA6.P122 BİTLİS TATVAN İ.O. İLKÖĞRETİM BİNASI MEBJ000.42 96 
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621.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7592) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadaıiık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.03.O5.O3-11/ 5*lM\ 11£ /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7592 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Kilis İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı müstakil projeli 
işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3) ve 2004 yılı ilköğretim 
yatırımlarının listesi (Ek-4) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan listelerde yer 
almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, ilköğretim 
yatırımları için 1.859.821,4 YTL ve müstakil projeli işler için 873.000 YTL harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıktan sürede tamamlanamamalarının 
genel sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale öncesi işlemler ve ihale 
işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Kilis İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; hayırsever 
Nihat BAŞOĞLU tarafından 16 derslikli Nihat Başoğlu İlköğretim Okulunun, hayırsever Ekrem 
ÇETİN tarafından 12 derslikli Cemil Çetin İlköğretim Okulunun ve hayırsever Mehmet ZELZELE 
tarafından da merkez ilçede 12 derslikli Zelzele Fen Lisesinin yapımı için protokol imzalanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ - — " ^ 

yS^^aÇAir. Hüseyin ÇEfcİK' v 
C^^ Millî Eğitim Bakacı 1 

EK/EKLER: / 
1-Liste " 
2- Liste 
3- Liste 
4- Liste 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 

! YER 
PROJE NO 1 PROJE ADI i 

| (İL ve İLÇESİ) 
1 I 

; işiN 

KARAKTERİSTİK j ^ f ^ 
i BİTİŞ 
i TARİHİ 

BÜTÇE SER 

ÖDENEĞİ | ÖDE 
ı 

KİLİS 
2O03HO1O14O Büyük Onanm + Muhtelif Büyük Onarım ve İkmal 
2O03HO1O160 ilköğretim Ok.+Ek Derslik 
2O03HO1O01O Anaokulu İnşaatları+Muhtelif+İnşaat 
2O03HO1O020 Büyük Onarım ve ikmal 
2O01H01O420 Çok Programlı üse 

• . 

KİLİS 
KİLİS 
KİLİS 
KİLİS 
Kilis-Musabeyii 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onarım ve İkmal 
12 DersItK+Atetye 

2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2001-2004 

500.000 
950.000 
199.000 

7.000 
900.000 

2.556.000 

4 
8 
1 

7 
2.1 



I 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİN BAKANLIĞI 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatıranının İNer Bazındı Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

"W 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞI 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BALŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

SER 

ÖD 

2004H010010 
2004H010O20 
2002H010150 
2002H010150 
20MH01OO70 
2004H010O90 

KİLİS 
Anaokulu İnşaatı 
Anaokulları Büyük Onarım 
ikojretint okulları 
ilköğretim okullan 
Büyük Onanm • Muhtelif Büyük Onarım 
Itköjretirn Okunan • Ek Derslik 

V 

KİLİS 
KİLİS 
KİÜS 
KİLİS 
KİLİS 
KİLİS 

İnşaat 
Büyük Onanm 
İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onanm 
İnşaat 

2004-2004 
2004-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2004-2004 
2004-2004 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

236.200 
14.700 

0 
0 

651.620 
1.436.660 

2.339.200 

205.494 
12.789 

0 
0 

566.909 
1249.912 

2.035.104 
1. 

2.0 



T.B.M.M. 

İLİ 

B: 127 19 . 9 . 2005 

2003 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

KİLİS 

O: 2 

EK - 3/1 

(Mayon TL) 
İLK

ÖĞ
RE

TİM
 O

KU
LU

 
AN

AO
KU

LU
 

Y.
I.B

.0.
 

P.I
.O

. 

iiiİİiii 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 
Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

B111SI 
Ders» 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

mâ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Bal 
Üİ1ÜÜ 

20 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

î^â|!Sggj 

20 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

HBEy 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o 

TO
PL

AM
 

Dersik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
0 
0 
0 
1 

25 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 

25 
0 
0 
0 
1 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
YA

RM
 B

ÜT
ÇE

Sİ
 Bütçeden Tahsis Edflen Ödenek 

Özel İdare+Geçen Yıldan Devir+DSJer Gelirler 

Hah Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

bin Yapan Bütçesi Toptum 

1.406.000 

300.345 

288.000 

1.994.345 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yık 

Ödenek Okul Sayısı 

beriki Yiter 

Ödenek İhtiyacı 

224.000 

Okul Sayısı 

2 

HALK KATKISI 

Ders* 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

10 

Sayı 

1 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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EK - 3/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 
GERÇ. 

Merkez A.O. Kilis 
Musabeyli Delikakıkaradut İÖO Kilis 
Merkez Nihat Başoğhı İÖO Kilis 

lOOöğr. 
10 ders 
10 ders 

0 
0 

40 

Merkez YİBO Kilis Onarım 100 
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İLİ 

B:127 19 . 9.2005 O: 2 

EK - 4/1 

2004 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

KİLİS (Milyon TL) 

s ? " ^ ^ ^ « 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Yl

.B
.O

. 
P.

1.
0.

 

Yeni Bina 

Ek Dersek 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onaran 

Derslik 

Sayı 
Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

I İ1İİ& 

20 
2 

o 
o 

P«SHİjİff#jj i ^ ^ m ^ 

r " " J 

10 

1 

30 

3 

0 

0 

0 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

». 

_. 

-

EKSE* 
30 

3 

12 

2 

0 

0 

0 

2 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TO
PU

M
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

25 

0 

0 

0 

0 

45 

0 

0 

0 

3 

18 

0 

0 

0 

1 

521 70 

ot o 
o! o 
o| o 
2| 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel İdare + Geçen Yıldan Devir+Diğer Gelirler 

Hak Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

hin Yapan Bütçesi Toplamı 

1.679.639 

1.784.865 

3.464.504 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yıh 

Ödenek 

190.000 

Okul Sayısı 

1 

llerikiYHbr 

Ödenek İhtiyara Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

10 

Sayı 

1 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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PROJE ADI ILI KARAKTERİSTİK FİZİKİ 
GERÇ. 

O: 2 

EK - 4/2 

Merkez Mehmet KeçiktÖÖ 
Merkez Kartalbey İÖO 

Merkez A.O. 
Musabeyli Delikakıkaradut İÖO 
Merkez Nihat Başoğlu İÖO 
Elbeyli AO 
Merkez Gülbaba Zeynep Yüdınra İÖO 
Merkez Acar Mehmet Temel İÖO 
Polateli Polatbey İÖO 
Merkez Gazi İÖO 
Merkez Hürriyet İÖO 

Onarım 
18 ek ders 

100 öğr. 
10 ders 
10 ders 
100 öğr. 

8 ek ders 
4 ek ders 
10 ders 
Onarım 
Onarını 

0 
0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

622.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÛTEPE'nin, görevden alınan ve tekrar görevine 
iade edilen personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7593) 

29.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakam saym Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ı 

V Halil ÜNLÜTEPE 
Afyonkarahisar Milletvekili 

SORU 1: Bakanlığınız döneminde usulsüz olarak görevlerinden alındıkları gerekçesiyle yargı 
yoluyla tekrar görevine iade edilen bakanlık personeli ve öğretmen var mıdır? 

SORU 2 : Var ise bunların sayısı kaçtır? 

SORU 3 : İdare Mahkemeleri tarafından göreve iadesi kararlaştırılan personelden kaç tanesi 
yeniden görevine başlatılmıştır? 

SORU 4 : Yargı kararına rağmen yeniden göreve başlatılmayan personel var mıdır? 

SORU 5 : Görevlerine iade edilen personele bakanlığınız döneminde ne kadar tazminat 
ödenmiştir ? 

SORU 6: Usulsüz atamalar sebebiyle devletin maddi zarara uğramasına sebep olan bakanlık 
yöneticileri hakkında bir soruşturma açılacak mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ SOİeö 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE'nin, "Görevden alman ve tekrar 
görevine iade edilen personele ilişkin" ilgi yazı eki 7/7593 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden usulsüz 
olarak görevden alınan bulunmamaktadır. Ancak, çeşitli nedenlere bağlı olarak haklarında 
yapılan soruşturma sonucu ve daire tekliflerine göre merkez teşkilatı personelinden 24 kişi ve 
merkez teşkilatına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden 258 kişi görevinden alınmış, 
merkez teşkilatı personelinden 17 kişi ve merkez teşkilatına bağlı okullarda görev yapanlardan 
ise 161 öğretmen yargı karan gereği görevlerine iade edilmiştir. 

Taşra teşkilatında ise 235 kişi görevinden alınmış, bunlardan 138'i mahkeme kararı ile 
görevine iade edilmiş olup yargı karan uygulanmayan personel bulunmamaktadır. 

5-6. Yargı kararı gereği görevine iade edilenlerden maddi tazminat ödenen 
bulunmamaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızca yapılan atamalar, kamuoyunun ve basının 
huzurunda yapılmakta olup yasalara ve mevcut diğer mevzuat hükümlerine aykırı, usulsüz 
yapılan herhangi bir atama işlemi de bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^*^~s 

f Jttoç. Dr. Hüseyin ÇEfcİK-:—«* 
L ^ Millî Eğitim Bakanı / 

t\ /Sr/2005 
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623.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya 'da bir liseyle ilgili iddiaya ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7594) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELÎK tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
An&Iya Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün aldığı bir karar ile ülke 

çapındaki Anadolu Liseleri ile Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin birleştirilmesi uygulaması 

başlatılmıştır. Ancak, bu esnada Anadolu Lisesine dönüştürülmeyen Süper Liselerde okumakta 

olan öğrenciler, daha önceden elde etmiş oldukları eğitim haklarının bir kısmından mahrum 

kalacaklardır. 

Antalya Karatay Lisesi Anadolu Lisesine dönüştürülecek olan okullar listesinde 

olmadığı için öğrenci velilerinin tepkileri Antalya'da yayınlanmakta olan yerel 

gazetelerde son günlerde yer alan haberlerde ifade edilmektedir. Ancak, bu okul, 

üniversite sınavlarında gayet başarılı, Avrupa Dil Birliğine kabul edilmiş, 6 dil projesine 

sahip ve de Socrates Projesi'nde çalışmaları olan bir okuldur. Yani, Anadolu Lisesi'ne 

dönüştürülmeyi hak etmiş bir lisedir söz konusu olan. Bu bağlamda, 

1. Antalya Karatay Lisesi'nin Anadolu Lisesi'ne dönüştürülecek okullar listesine 

dahil edilmediği iddiası doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise, bu okul hangi gerekçelerle Anadolu Lisesi'ne dönüştürülecek 

okullar listesine alınmamıştır? 

3. Bu karar alınırken, bu okulun öğrencilerinin, idarecilerinin ve eğitim kadrosunun 

başarılan dikkate alınmış mıdır? 

4. Bu okulun Anadolu Lisesi olmaması sonucunda kaç öğrenci mağdur olacaktır? 

5. Bu tepkilerden sonra, bu okulun durumu yeniden değerlendirmeye alınacak 

mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-l l /^ ' 'o^û t\lB /2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir liseyle ilgili iddiaya 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/7594 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Kalkınma planlan, hükümet programlan, şûra kararlan ve icra planlarında okul 
çeşitliğinden ziyade eğitimde program çeşitliliğinin yaygınlaştınlması amir hüküm olarak yer 
almaktadır. 

Talim ve Terbiye Kurulunun 07.06.2005 tarih ve 184 sayılı Kararı ile aynı programı 
uygulayan Anadolu liseleri ile yabancı dil ağırlıklı liselerin kademeli olarak Anadolu lisesi 
adıyla tek program altında birleştirilmesi kabul edilmiştir. 

Bu kapsamda, yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler, kendi okullarının da 
Anadolu lisesine dönüştürülmesini istemişlerdir. Ancak, genel liselerin büyük çoğunluğunun 
Anadolu lisesine dönüştürülmesi hâlinde kamuoyunda önemli bir sorunun gündeme geleceği 
düşünülmektedir. Bu da Anadolu lisesini kazanamayan ve akademik eğitime gitmek isteyen 
çocuklann genel liselerde okuma arzusu nedeniyle evlerine ve bölgelerine yakın okul bulmakta 
sıkıntıya düşmeleridir. Ayrıca, genel liselerin büyük çoğunluğunun Anadolu lisesine 
dönüştürülmesi halinde, Anadolu liselerinden beklenen nitelikli eğitim de yakalanamayacaktır. 

Anadolu liseleri ile yabancı dil ağırlıklı liselerin kademeli olarak Anadolu lisesi adıyla tek 
program altında birleştirilmesi kapsamında illerden alınan teklifler Bakanlığımızca 
değerlendirilmiş, Anadolu lisesi müracaatlannın başlaması ve sürenin çok kısa olması da dikkate 
alınarak, dönüştürülen okullar tespit edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Bu düşüncelerden hareketle Antalya'da da; 
a) Çağlayan Lisesi ile Karatay Lisesi arasında yer alan Atatürk Lisesi, Kepez bölgesine 

hitap etmek üzere, 
b) Saime-Salih Gonca Lisesi ile Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Lisesi arasında yer alan 

ve Antalya'nın ilk lisesi olan, tarihi geçmişi bulunan Antalya Lisesi, 
c) 75'inci Yıl Cumhuriyet Lisesi ile Konyaaltı Lisesi arasında yer alan Gazi Lisesi 

de İlin batı yakasına hitap etmek üzere 
Anadolu lisesine dönüştürülmüştür. 
Seçilen okulların Atatürk, Gazi ve Antalya Lisesi adlarını taşıması da özellikle 

düşünülmüştür. 
Diğer taraftan, Antalya son dört yıldır ÖSS'de Türkiye birinciliğini yakalamaktadır. Bu 

başarı İl genelinde bütün okullann ve eğitime hizmet veren kurumların ortak başansıdır. 

4. Karatay Lisesinin Anadolu lisesi olmaması nedeniyle hiçbir öğrencimiz mağdur 
edilmemiştir. Lisede kayıtlı bulunan öğrenciler takip etmekte olduklan eğitim programlarına 
uygun olarak eğitim-öğretimlerini sürdürecek ve aynı programdan mezun olacaklardır. 

Karatay Lisesi MEGEP Projesi uygulayan okullarımızdan birisidir. Bu Proje ile dört 
yıllık eğitime önceden geçmiş bir okulumuzdur. Anadolu lisesine dönüştürülen 3 okulumuzun da 
alt yapı ve öğretmen eksiği bulunmamaktadır. 

5. Anadolu liseleri ile yabancı dil ağırlıklı liselerin kademeli olarak Anadolu lisesi 
adıyla tek program altında birleştirilmesi projesi sonuçlandırdığından, Karatay Lisesinin 
yeniden değerlendirilmeye alınması mümkün görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. __—-— "ş * 

f .x^Doç. Dr. Hüseyin ÇETJtl^^ 
^~"^ Millî Eğitim Bakanı I 
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624.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer Turizm ve Otelcilik Lisesinin 
donatım ödeneğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7595) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

>^~\ f\ Nail Kamacı 

Antalya'nın Kemer İlçesi ülkemiz turizminin en önemli bölgelerinden biridir ve buraya 

yapılan turizm yatırımları da gün geçtikçe artmaktadır. Bu yatırım ve tesis sayısındaki artış 

beraberinde kalifiye eleman ihtiyacını kritik bir konu haline getirmektedir. Kalifiye eleman 

yetiştirmenin yolu ise, mesleki eğitime yapılan yatırımların artırılması ile mümkün olabilir. 

Ancak, temeli 12 yıl önce atılan ve inşaatı tamamlanan Kemer Turizm ve Otelcilik 

Lisesi hâlâ açılmamış durumdadır. Bölgedeki turizmciler ise, bu duruma karşı tepkilerinin 

yerel basın aracılığıyla sürekli olarak dile getirmektedir. Yerel basında yer alan haberlere göre, 

Milli Eğitim Bakanlığı donatım ödeneğini henüz çıkarmamış olduğu için, bu okul 

önümüzdeki yıl da eğitime başlamayacaktır. Bu durumda, bir yandan sektörün kalifiye eleman 

ihtiyacının karşılanabilmesi gecikmekte, diğer yandan ise, yıllardır Kemer Turizm ve 

Otelcilik Lisesi'nin binası için harcanmış olan trilyonlar atıl ve anlamsız bir biçimde 

beklemektedir. Bu bağlamda, 

1. Kemer Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin bina donatım ödeneğinin henüz 

çıkarılmadığı iddiası doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise, bu ödenek neden çıkarılmamıştır ve ne zaman çıkarılması 

planlanmaktadır? 

3. Okul inşaatı için harcanan paranın miktarı nedir? 

4. Okulun açılabilmesi için gereken ödeneğin miktarı nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 0 8 . 0 . A P K . 0 . 0 3 . 0 5 . 0 3 - U / S 0 ^ tJ/8-/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nm, "Antalya-Kemer Turizm ve Otelcilik 
Lisesinin donatım ödeneğine ilişkin" ilgi yazı eki 7/7595 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Antalya Kemer Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin, donatım 
ödeneğinin çıkarılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü, okul ve bölüm 
donatımları, açılış oluru alındıktan sonra yapılmaktadır. Oysa, Kemer Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesinin faaliyete geçirilmesine ilişkin Antalya Valiliğince herhangi bir teklif 
yapılamadığından okul faaliyete geçirilememiştir. Okul binasının tamamlanması ve gerekli 
açılma teklifinin yapılması halinde okul açılacaktır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca, Antalya Kemer Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin 
açılabilme ihtimali düşünülerek, 2005 yılı Detaylı Uygulama Programında 116.000 YTL 
tutarında donatım ödeneği planlanmıştır. 

3. l'inci kısım iş için KDV dahil harcanan miktar 1.034.522,78 YTL (2000 Yılı B. F.) 
ve 2'nci kısım iş için KDV dahil harcanan miktar da 1.374.967,55 YTL'dir (2003 Yılı B. F.). 

4. İnşaatın eksiksiz olarak tamamlanabilmesi için, Valilik İl Özel İdare bütçesinde 
1.464.000 YTL ödeneği mevcut olup ek ödeneğe ihtiyacı yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^-j 

Doç.Dr/HüsevjlfÇELİK 
Millî Eğit imBalSB^ 
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625.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7596) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

14 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yabnmlannız nelerdir? 

2. Bu yabnmlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmışbr? 

4. Yıl sonuna kadar bu yabrımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APO.03.05.03-U/?lû\ ö / ü /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin" ilgi yazı eki 7/7596 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Elazığ İlindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe 
hazırlanıp Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumlan yapım programı özeti ve 
programda yer alan işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için aynlan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. ^ ^ ^ « 

Bilgilerinize arz ederim. -^**"'^ J 

S\j*6ç. Dr. Hüseyin£El4K 
^-^ Millî Eğitim BakanıJ 

EK/EKLER: / 
1-Liste I 
2- Yapım Programı Özeti ve Listesi \ 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 
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TABLO 7 

DEVAM EDEN İŞLER -Y.İ.B.O. (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) 
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DEVAM EDEN İŞLER - ANAOKULLARI 

II 
^JBEOELF: .^/BEDea^iVı. 

f;H 

s» 

1 

2 

Kovancılar Anaokulu 

Merkez Anaokulu 

TOPLAM 

X 

X 

X 

X 

100Öğr.Kap. 

100öğr.Kap. 

529 

529 

1058 

1058 

04-05 

04-05 

416.543,00 

416.543,00 

833.086,00 

282.020,00 

211.161,00 

493.181,00 

149 

204 

353 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ \ ^ V A L İ 

Nihat BÜYÜKBAŞ ^ • Dr. Kadir KOÇDEMİR 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

626.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELÎK'in cevabı (7/7597) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

t 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatınmlarınız olmuştur? 

2. Bu yaunmlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/£ltoD 3 /S /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7597 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Elazığ İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı müstakil projeli 
işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3), 2004 yılı ilköğretim 
yatırımlarının listesi (Ek-4) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından fınansa edilen projelerin 
listesi (Ek-5) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan listelerde yer almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş ve ilköğretim 
yatırımları için 4.319.817,09 YTL'si harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede tamamlanamamalarının 
genel sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale öncesi işlemler ve ihale 
işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Elazığ İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; hayırsever 
Rıdvan ÇELİKEL tarafından Baskil İlçesinde 16 derslikli bir ilköğretim okulunun ve Çetinkaya A. Ş. 
tarafından da Baskil İlçesinde 8 derslikli bir lisenin yapımı için protokol imzalanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^-^ 

s^Xp{V>T. Hüseyin ÇgLİK 
w"*^ Millî Eğitim Bakanı ) 

EK/EKLER: / 
1-Liste ' 
2- Liste 
3- Liste 
4- Liste 
5- Liste 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ ÖD 

ELAZIĞ 
2O03H010140 Büyük Onanm + Muhtelif Büyük Onanm ve İkmal 
2O02HO1O15O hköğretım Okulları 
2002H010150 İlköğretim Okulları 
2003H010160 İlköğretim Ok+Ek Derslik 
20Û3H010010 Anaokulu Inşaatlan+Muhtelif+inşaat 
2003H010020 Büyük Onarım ve İkmal 

-

ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onanm ve İkmal 

2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 

1.550.000 
28.000 
92.000 

1.530.000 
199.000 

19.000 
3.418.000 

1. 

1. 

2. 

I 
T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Yatırımlar vt Tesisler Daimi Başkanlığı 

(2004 Yılı Yatırımının iller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

—W 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BALŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2004H010010 
2004H010020 
2002H010150 
2002HOİÖ150 
2OO4HO10O70 
2004H010090 

ELAZIĞ 
Anaokulu inşaatı 
Anaokulları Büyük Onarımı 
İlköğretim okulları 
llkoftretim okulları 
Büyük Onarım • Muhtelif Büyük Onanm 
ilköğretim Okulları + Ek Derslik 

•. 

ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 

jnşaat 
Büyük Onanm 
İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onanm 
İnşaat 

2004-2004 
2004-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2004-2004 
2004-2004 

0 
0 
0 
0 
0 

236 200 
24 500 

0 
0 

1.991.648 
Oİ 2.169.568 
OJ 4.421.936 

205494 
21.315 

0 
0 

1.732.734 
1.887.542 

3.847.084 
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2003 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI EK - 3/1 
İLİ ELAZIĞ (Milyon TL) 

wSSBm 
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I.B
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. 
P.

1.0
. 

Yeni Bina 

Ek Dersi* 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 
Büyük Onanın 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

İ^ffi® 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

k 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

WBKm 
16 

2 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~0 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 
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1 
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0 
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0 
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0 

0 
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0 

ZZTi 
0 
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0 
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0 
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0 

0 

0 

0 
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0 
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0 
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0 
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Derslik 
Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

24 

0 

0 

0 

0 

36 

0 

0 

0 

8 

36 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

o' 
8 

60 

0 

0 

L . ° 
8 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
YA

PI
M 

BÜ
TÇ

ES
İ Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel İdare+Geçen Yıldan Devir + Diğer GeUrter 

Halk Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

İBn Yapım Bütçesi Toplamı 

3.218.000 

1.496.843 

4.714.843 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yılı 

Ödenek 

90.000 

Okul Sayısı 

2 

lleriki Yıllar 

Ödenek ihtiyacı 

15.000 

Okul Sayısı 

1 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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EK - 3/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI 

Merkez A.O. 
Merkez Kıbns Şehitleri Î.Ö.O. 
Ancak Erimli Î.Ö.O. 
Baskil Kadıköy Î.Ö.O. 
Merkez Saikaya Yılangeçiren Î.Ö.O. 
Merkez İstiklal Î.Ö.O. 

Palu Baltası Î.Ö.O. 
Karakocan Yolçatı Î.Ö.O. 
Keban Atatürk Î.Ö.O. 
Merkez Cemal Gürsel Î.Ö.O. 
Merkez Atatürk Î.Ö.O. 
Merkez Kazım Karabekir Î.Ö.O. 
Merkez Namık Kemal Î.Ö.O. 
Merkez Yolçatı Î.Ö.O. 
Merkez Ertuğrulgazi Î.Ö.O. 
Merkez Şabinkaya Î.Ö.O. 
Merkez Atatürk A.O. 

İLİ 

Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 

Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 

KARAKTERİSTİK 

100 öğr. 
8 ek ders 
S ek ders 
2 ek ders 
1 ek ders 
12 ders 

8 ders 
8 ders 

8 ek ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanm 
Onarım 
Onanm 

FİZÎKİ 

GERÇ. 

0 
0 
0 
0 
0 

35 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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EK - 4/1 

2004 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

İLİ ELAZIĞ (Milyon TL) 
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1.
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Yeni Bina 

Ek Ders» 

Derslik 

Sayı 

Dersi* 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm k 

Ders» 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslk 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Dersfik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

*^w§E?-^$İI 

12 

1 

17 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ig|g|§ 
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62 

4 
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0 

0 

23 

5 

1 

1 

24 

1 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

PlİfSİİBSŞSf'f 

8 

1 

62 

4 

0 

0 

0 

0 

S 

1 

0 

24 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

1 

17 

3 

0 

0 

0 

23 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
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Derslk 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

34 

0 

0 

0 

0 

99 

0 

0 

0 

25 

99 

0 

0 

0 

0 

34 

0 

0 

0 

25 

133 

0 

0 

0 

25 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel İdare+Geçen Yıldan Devir+Diğer Gelirler 

Hak Katkısı 

Bakanbkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

fen Yapan Bütçesi Toplamı 

2.460.621 

4.757.839 

7.218.460 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yılı 

Ödenek 

115320 

Okul Sayısı 

2 

IterikiYıBar 

Ödenek ihtiyacı Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

DersNk 

0 

Sayı 

0 
Yabnmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 

GERÇ. 

O: 2 

EK - 4/2 

Kovancılar Avleğı 100 
Maden Hazar Kavak İÖO 
Merkez M.Lütfiıllah Bilgin İÖO 
Merkez Balakgazi İÖO 
Merkez V.Tevfik Gür İÖO 
Kovancılar AO 

Merkez A.O. 
Merkez Kıbrıs Şehitleri İ.Ö.O. 
Ancak Erimli İ.Ö.O. 
Merkez Saikaya Yüangeçiren İ.Ö.O. 
Merkez İstiklal İ.Ö.O. 
Merkez 75.YÜ AO 
Merkez 60. Yü İÖO 
Merkez Fevzi Çakmak İÖO 
Merkez İçme İÖO 
Merkez Karşıyaka İÖO 
Merkez Kuşhane İÖO 
Merkez Mehmetçik İÖO 
Merkez Milli Egemenlik İÖO 
Merkez Şahinkaya İÖO 
Merkez Şahsuvar İÖO 
Merkez Saikaya Yüangeçiren LÖ.O. 
merkez Tuncay Küçüközer İÖO 
Merkez Yünlüce İÖO 
AlacakayalöO 
Palu Beyhan Karşıyaka İÖO 
Palu Keklikdere İÖO 
Palu Oçdeğirmenler İÖO 
Keban Musa Coşkun İÖO 
Maden Kızütepe V. Aydın Aslan İÖO 
Merkez G.O.Paşa İÖO 
Merkez Akçalara 60.Yü İÖO 
Merkez Mihri Akıncı İÖO 
Merkez Kazım Karabekir İÖO 
Merkez Doğukent İÖO 
Sivrice Cumhuriyet PİO 
Karakocan YİBO 

8 ek ders 
8 ders 

18 ek ders 
18 ek ders 
18 ek ders 
100 öğr. 

100 öğr. 
8 ek ders 
8 ek ders 
1 ek ders 
12 ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanm 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
24 ders 

0 
0 

25 
26 
37 
55 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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M.Eİ B. 
ELAZIĞ İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 

EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATLARI 

PAKET 
NO 

SIRA 
NO 

İLÇESİ İŞİN ADI KARAKTERİSTİĞİ TİP PROJE NO ÖĞRENC 
SAYISI 

EFİKAP2JH3.P71 ELAZIĞ MERKEZ I.Ö İLKÖĞRETİM BİNASI MEBJ000.42R 

LİSE ÖĞRETİM BİNASI MEB.2000.09 

KIZ PANSİYONU (Revl2t-1 Kat llavt) MEB 2000.20 KIZ-R 

EFİKAP2JO.P70 ELAZIĞ MERKEZ A.Ö.L ERKEK PANSİYONU 

YEMEKHANE 

MEB 2000.20 ERK 

G.0.S.S 

480 

120 
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627.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL 'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7598) 

~50.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMÎREL <| 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yabnmlannız nelerdir? 

2. Bu yabnmlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan ' hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 2255 -
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/5lS5s 3/S /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7598 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kilis İlindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe hazırlanıp 
Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumlan yapım programı özeti ve programda 
yer alan işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. ^^^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^t^**"^/ 

y^X^X>x. Hüseyin ÇELİK 
C x Millî Eğitim Bakanı J 

EK/EKLER: ' 
1-Liste 
2- Yapım Programı Özeti ve Listesi 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI YER(İLVEİÇHİ) KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA 

BİTİŞ YLI 

2005 YILI 

ÖDENEĞİ 

Serbest 

ödenek U 

-4 
KİLİS 

2O05HO1O030 Ikögretirı Okutan Büyük Onarımı 

2005H010020 ilköğretim Okulları + Ek Ders» 

2005HO10030 Anaokulu Büyük Onanım 

1997H010210 Çok Programa Lise'< 

Kils 

Kilis 

Küs 
Kis-Musabey* 

Büyük Onarım 

inşaat 
Büyük Onarım 

12Dersft*Atelye 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2001-2006 

0 
600.000 

5.000 

894.128 

1.499.128 

0 
600.000 

4078 

604.574 

1.208.652 8 
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2005 YILI 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPİM PROGRAMI ÖZETİ 

O: 2 

EK - 2/1 

İLİ : KİLİS 

İL
K

Ö
Ğ

R
E

T
İM

 Y
A

P
IM

 B
Ü

T
Ç

E
Sİ

 

GEÇEN YILDL'nvi-SİNDEN DEVREDİLEN ÖDENEK 

HU HÜTCE YILINIM İL ÖZEL İDARESİNDEN KUNUI7VN ÖDENEK 

222 SAYILI KANUNUN (76/d.c,f,g,lt,ij) FIKRALARINA GÖRE 

HAKANLIKÇA 

TOPU) ÖDENEKLER 

(76/1.) 

«»SI 101 (H.i2«»-lLKtX.İRm İMOKUU.ARHKK DERSLİK 

200MMI0010 I IOYOK ONAUIM(llkögıctiın) 

2005IIOIOOIO ANAOKUT.U İNŞAATLARI 

200511010010 HÜYÜR ONARIM (Okulöncesi Eğilim) 

TOPLAM ItÜlÇK 

YATIRIM HARCAMALARI » 

DlÜER HARCAMALAR 

YIL 

1.572.428 

295.020 

355.465 

5.000 

2.227.913 

1.781.493 

" . 446.420 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

s 
4 

3 
g 

3 
E 

S, 

£*A 
*> go 

i 
b 

* 

o-oS 
m w o 
^ 3 w "a3 

YENİ DERSANK 

EK nİNA 

UMMAN 

JNARJM 

YKNİ DERSANE 

liKIlİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

:)NARIM 

YENİ DERSANE 

KKIJİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

'ARAJ-tJEKÇİ KULÜBESİ 

JNARJM 

YENİ DERSANE 

EK HİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

"M «SALONU 

JARAJ-IJliKÇİ KUI.UDESİ 

JHARIM 

KAMULAŞTIRMA 

DEIAM EDEN İŞLER 

K Ö V 

UERS iş s. 

ŞEHİR 

DERS 

İR 

1 

İş s. 

1 

I 

YENİ İŞLER 

K Ö Y 

DERS 

4 

200 <4 

iş s. 

1 

1 

ŞEHİR 

DERS 

1 

2 

1 

İş s 

I 

2 

I O l ' L A M SAYI 

K Ö Y 

DERS 

4 

200 5H 

10000 m2 

iş S. 

1 

1 

ŞEHİR 

DERS 

1 

18 

3 

1 

İŞ S. 

1 

1 

3 

10000 nü 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Proje Adı ve Yeri 

MERKEZ GÜLBABA ZEYNEP YILDIRIM I.O. 

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 

ÖNCUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU 

MUSABEYLİ TAHTALIKARADUT I.Ö.O. 

TOPLAM 

Şe
hi

r 

X 

X 

Kö
y 

X 

X 

Sayı 

Ye
ni

 B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

Ek
 B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 

4 

Pa
ns

iy
on

 

200 
Ö$r 

Sp
or

 
Sa

ia
nu

 

Lo
jm

an
 

O
na

nm
 

X 

X 

: • ' 

Uygulanan 
Tip-Özel 
Proje No 

10579 

10416 

İnşaat Alanı (m2) 

Taban 
Alam 

611 

463 

Toplam 
inşaat 
Alanı 

2484 

463 

I 

Baş 
B 

2005 

2005 

2005 

2605 

Şerafettin KIZILTAŞ 

il MİRİ Eğitfm Müdürü 

BAK 

Y.:r.r 



TABLO 8 
YENİ ANAOKULLARI 

Sıra 
No 

1 

Proje Adı ve Yeri 

Atilla Kamil Kudeyt Anaokulu 

TOPLAM 

Ş
eh

ir
 

I 

Kö
y 

I 

Sayı 

Y
en

i B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

Ek
 B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 

O
na

rım
 

i 

X 

Uygulanan 
Tip-Özel 
Proje No 

İnşaat Alanı (m2; 

Taban 
Alanı 

Toplam 
inşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

2005 2005 

* 

I 
I 

Serâttt^rıKİ^ILTAŞ 

İl Milli Eğitim Müdürü 



TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

Sıra 
No 

1 

2 

Projenin Adı ve Yeri 

Kartalbey İlköğretim Okulu 

Mehmet Keçik İlköğretim Okulu 

v'. 

TOPLAM 

Şe
hi

r 
I 

Kö
y 

| 

Şayi 

Y
en

i B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

Ek
 B

in
a 

(D
er

sl
ik

) 

18 

Lo
jm

an
 

O
na

rım
 

I 

X 

Uygulanan 
Tip-özel 
Proje No 

10415/A 

İnşaat Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

62S 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

2500 

Başlama 
Bitiş 

2004 
2005 
2004 
2005 

Keşif Bedeli 

750,000.00 

50,000.00 

Proje Bedeli 

750,000.00 

50.000.00 

800,000.00 

2004 
Sonuna 
Kadar 

Harcam 

BAKA 

.:^; 
y û 
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628.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7599) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn, Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ye gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ S ^ t - ti / S /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7599 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Siirt İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı 
müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3), 
2004 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-4) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
tarafından fınansa edilen projelerin listesi (Ek-5) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin 
ödenekler anılan listelerde yer almaktadır. 

- 2262 -
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3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, 
ilköğretim yatırımları için 5.551.953 YTL ve müstakil projeli işler için 718.000 YTL 
harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede 
tamamlanamamalannın genel sebepleri; arsalannda çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale 
öncesi işlemler ve ihale işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Siirt İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; 
* Hayırsever Lütfı ÖZTANIK Otelcilik ve Turizm A. Ş. tarafından merkez ilçede 

24 derslikli ilköğretim okulu eğitim-öğretime açılmış, 
* Erpiliç Tavuk Entegre A, Ş. tarafından Aydınlar Çınarlısu Köyündeki 2 derslikli 

ilköğretim okulu, lojmanı ve deposunun onanını bitirilmiş, 
* Hayırsever Selami DEĞER tarafından merkez ilçede 18 derslikli bir lisenin 

yapımı, hayırsever Hakan Bilal KUTLUALP tarafından merkez ilçede 16 derslikli 
ilköğretim okulunun (Laboratuvar, bilgisayar sınıfı) yapımı, hayırsever İMKB Takas ve 
Saklama A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nezir BAKIR tarafından merkez ilçede 10 
derslikli Güzel Sanatlar Lisesinin (resim, müzik atölyesi, 100 Öğrencilik pansiyonu) 
yapımı, Sancak İnşaat Tic. Dış Nakliye Ltd. Şti. tarafından merkez ilçede 20 derslikli 
ilköğretim okulunun (2 anasınıfı, resim ve müzik odalan çok amaçlı salonu) yapımı devam 
etmekte, 

* Hayırsever Limak Kurtalan Çimento Yön. Kur. Bşk. Nihat ÖZDEMİR tarafından 

Kurtalan İlçesinde Çok Programlı Lisenin ek pansiyonunun yapımına başlanılmış, 
* Hayırsever Güven KUZU (Siirt Ticaret Odası Başkanı) tarafından merkez ilçede 

bir ilköğretim okulunun yapımı için protokol çalışmalan devam etmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. ^^^_— ^ 

—^xDoç . Dr. Hüse&nJCJü-lK^ 
^—^ Millî Eğitim B a k a n ı ^ ^ 

EK/EKLER: 
1-Liste 
2- Liste 
3- Liste 
4- Liste 
5- Liste 
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PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 

KARAKTERİSTİK 

İŞIN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

İ2003H010140 Büyük Onarım • Muhtelif Büyük Onarım ve İkmal SİİRT 
[2O03H010160 İlköğretim Ok>Ek Derslik 

SİİRT 

[2003H010010 Anaokulu Inşaatları+Muhtelif+lnşaat 
'2003H010020 Büyük Onarım ve İkmal 

SİİRT 
SİİRT 

İ2ÖÖ1HO10280 14 Eylül Şeref Lisesi Ek Bina 
SİİRT 

1997H020650 Ziyaret Kasabası Çok Programlı Lise 
Silrt-Merkez 
Siirt-Baykan 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 

2003-2003 
2003-2003 

Büyük Onanm ve İkmal 
2003-2003 

1.300.000 
1.300.000 

2003-2003 
199.000 
11.000 

2001-2004 
240 Öğrencilik* 10 D. Loj. 1997-2003 

300 000 
100.000 

3.210.000 2 

I 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar vt Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatmmınm İller Bazında Dağılımı) 

|2OT2H010150"]FM>9retim okulları 
2002H01Ö150 İlköğretim okulları 
|2004HOI0070 Büyük Onarım • Muhtelif Büyük Onarım 
İ2ÖÖ4H010090" TlkOğretim Okullan * Ek Derslik 
2001H010280 ] 14 Eylül Şeretüıesi Ek Bina 
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2003 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

İÜ 

jîffif idfaffi 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.I

.B
.O

. 
P.

1.0
. 

SİİRT 

Yeni Bina 

Ek D « s » 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

Dere» 

Sayı 

Büyük Onaran 

Dersi* 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onaran 

Derslik 

Sayı 

DersHc 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

BBMiiyc*MtjaiBii&' 

26 
2 

24 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Ütİpİliii 

0 
0 

80 
13 
0 
1 
1 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

12 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(MtyonTL) 

26 
2 

104 

16 
0 
1 
1 
0 
S 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

12 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
YA

PI
M 

BÜ
TÇ

ES
İ Bütçeden Tahsis Edlen ödenek 

Ö2Bİ idare+Geçen Yıktan Devir+Dger Geirler 

HakKatkoı 

Bakanlıkça Tahsis Edfen Ek Kaynak 

Ün Yap** Botçesl Toptanı 

2.610.000 

2.384.140 

4394.140 

O: 2 

EK - 3/1 
TO

PL
AM

 

Ders* 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onaran 

50 
0 
0 
0 
0 

97 
0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

147 
0 
0 
1 
0 

147 
0 
0 
1 
0 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yık 

Ödenek 

155.386 

Okul Say» 

5 

feriki Yflar 

Ödenek İhtiyacı 

262285 

Okut Say» 

5 

HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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EK - 3/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

' - P R O J E ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 
GERÇ. 

Baykan Sarısalkım İ.Ö.O. 
Merkez Yeni İ.Ö.O. 
Merkez Doluharman köyü İ.Ö.O. 
Merkez Çal man. İ.Ö.O. 
Kurtalan Sümer İ.Ö.O. 
Baykan Ziyaret man. AO 
Merkez M.Kapusuz İÖO 
Aydınlar Akyayla İÖO 
Baykan Atabağı İÖO 
Baykan Yarımca İÖO 
Baykan Ziyaret PİO 
Kurtalan Bozhöyük İ.Ö.O. 
Kurtalan Bölüktepe İ.Ö.O. 
Kurtalan Konakpınar İ.Ö.O. 
Kurtalan Tulumtaş İ.Ö.O. 
Prvari Yunus Emre İÖO 
Şirvan Elmadalı İÖO 
Şirvan Kayahisar İÖO 
Şirvan Ormanbağı İÖO 
Şirvan Taşlı İÖO 
Şirvan Yağcılar İÖO 

MM 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 

, Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 

8 ek ders 
8 ders 

4 ek ders 
18 ders 

12 ek ders 
100 öğr. 

4 ek ders 
l lojman 
8 ek ders 
8 ek ders 
12 ek ders 
8 ek ders 
4 ek ders 
4 ek ders 
4 ek ders 
4 ek ders 
4 ek ders 
8 ek ders 
8 ek ders 
8 ek ders 
8 ek ders 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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İÜ 

2004 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

SİİRT (MüyonTL) 

r^Kt&âlS^SBîSH 

İL
KÖ
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RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU
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İ.B
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P.

1.
0.

 

5£SSI3»k'(§sa 

Yeni Bina 

Ek Dersle 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Ders* 

Sayı 

Büyük Onanm 

Dere» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Dere* 

Sayı 

Dere» 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

illlliiisl 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t- o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i&<&&4â&^2^S&£B& 

11111̂11111 
861 

9 

58 

111 

1 

8 

7 

4 i 
9 

3 

0 

8 

1 

200 

2 

0 

0 

Ol 
0) 

ol 
0 

Ol 

0 

0 

0 

0 

o! 

33 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

53 

6 

54 

10 

0 

7 

6 

4 

9 

3 

0 

8 

1 

200 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel idare+Geçen Yıldan Devir+Diğer Gelirler 

Ha* Katkısı 

Bakacakça Tahsis Edien Ek Kaynak 

k n Yapan Bütçesi Toplam 

2.396.381 

3.754.907 

1.000.000 

, 
7.153.288 

O: 2 

EK - 4/1 
TO

PL
AM

 

DersSk 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

0 

0 

0 

0 

0 

161 

200 

1 

8 

4 

37 

0 

1 

1 

0 

124 

200 

0 

7 

4 

161 

200 

1 

8 

4 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yık 

Ödenek 

260.000 

Okul Sayısı 

4 

Iteriki Yılar 

Ödenek İhtiyaca 

380.000 

Okul Sayısı 

4 

HALK KATKISI 

Dersik 

56 

Sayı 

3 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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EK - 4/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İ L İ KARAKTERİSTİK 

p^^fi^MBMiME 
Meıkez Hedef Holding İ.ÖO. 
Meıkez Hakan Bilal Kutlualp İÖO 
Merkez GökçebağİÖO 
Şirvan Daltepe Kalkancık İÖO 

Merkez Çal mah AO 
Eruh AO 
Pervari AO 
Merkez Haşim öztamk İÖO 
Merkez Naci Varola İÖO 
Merkez Ekmekçiler İÖO 
Aydınlar Akyayla İÖO 
Baykan AdakaJe İÖO 
Baykan Ulaştı İÖO 
EruhYİBOpans. 
Eruh Özlûpelit İÖO 
Eruh Çstinkol İÖO 
Kurtalan O.GaziYİBO 
Kurtalan Bağlıca İÖO 
Kurtalan Uluköy İÖO 
Pervari Palamutlu Umurlu İÖO 
Pervari Göl İÖO 
Şirvan Yolbaşı İÖO 
Şirvan Hürmüz İÖO 
Şirvan Tüylüce İÖO 
Şirvan Banahani İÖO 
Şirvan Bağcılar (Cevizlik) İÖO 
Şirvan Elmadalı İÖO 
Eruh Kavakgölü İÖO 
Eruh Oymakılıç İÖO 
Merkez Conkbayır mah İÖO 

16ders+sporsal. 
16 ders 

4 ek ders 
1 ders+1 loj. 

100 öğr 
100 öğr 
100 öğr 
24 ders 

4 ek ders 
Onanm 

3 ek ders 
Onanm 

8 ek ders 
100 öğr 

2 ek ders+1 loj. 
2 ders+1 loj. 

100 öğr 
8 ek ders 
4 ek ders 
8 ek ders 
8 ek ders 
8 ek ders 
1 ek ders 

1 ders+1 loj. 
1 ders+1 loj. 
1 ders+1 loj. 

2 lojman 
Onanm 
Onanm 
24 ders 

20 
35 
44 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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SİİRT İLİ 2005 YİLİ YATIRIM PROGRAMI 
EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATURI 

PAKET 
NO 

SIRA NO PROJE NO 

EFİKAP2.MS.P136 

EflKAP2.M6.P136 

SÜRT 

SİİRT 

İLÇESİ 

MERKEZ 

KURTALAN 

İSİN ADI 

M t r t a Lisesi LİSE ÖĞRETİM BİNASI 

KARAKTERİSTİĞİ 

İLKÖĞRETİM BİNASI 

TİP PROJE NO 

MEB.2000.10. 

MEB.2000.42 

ÖĞR 
SA 

72 

http://EflKAP2.M6.P136


T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

629.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7600) 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili ' 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır?,; 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/Çl*Q $ / & /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatmmlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin" ilgi yazı eki 7/7600 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Siirt İlindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe hazırlanıp 
Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumlan yapım programı özeti ve programda 
yer alan işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için aynlan ödenekleri Maliye Bakanlığımn serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. ^0t00^ * 

Bilgilerinize arz ederim. ı-^0^ / â 

s^'^A&ç. Dr. Hüseyin <£EJJJL 
^ ^ Millî Eğitim b a k a n ı / 

EK/EKLER: 
1- Liste 
2- Yapım Programı Özeti ve Listesi 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI YER (L VE İlçesi) KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA 

BİTİŞ YILI 

2005 YILI Serbest 

ödenek I.Te 

SİİRT 
2O05HO10O20 Ücretim Okulan+Ek Ders* 
2005H010020 jfkoğrebm OkuBan + Ek Derslik 
2005H010030 Iköjretim Okutan Büyük Onarımı 
2005H010030 Anaokulu Büyük Onarımı 
1997H010210 14 Eytut Şeref Lisesi Ek Bina 

Sin 
Siirt 
Siirt 
Sirt 
Sirt-Merkez 

İnşaat 
inşaat 
Büyük Onarım 
BüyükOnanm 
24 dersi 

2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
2001-2006 

3.200.000 
0 

3.519.149 
8.000 

963.500 

2.628.768 
0 

2.749.061 
6.525 

651.480 

1.1 

1.30 

28 
7.690.649 6.035.834 2.705 
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20(15 YILI 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM PROGRAMI ÖZETİ 

O: 2 

EK - 2/1 

lü : SİİRT 

Vt 

PI
.V

 

> 

u 
o 
o 

GI:ÇT:N YII. M I III-SİNDLN DIVIU DİLLN ÖDLNLK 

IH) IU)T(,I- YILINDA İLÖ/.IT İDARLSİNDLN KONULAN ÖütiNLK 

222 SAYILI KANUNUN (7A/d.c.l.g.h,ij) FIKRALARINA (JÜRE 

HAKANLIKÇA 

TOn.l 'ÖOKNF.KI.FU 

(7(i/l.) 

W I I I ) I 0 0 2 0 - İ I K O O R F . T İ M O K I I I . L A R H I K ULRSI.İK 

2(105110 100.10 »ÜYÜK ONARIM(llkOgıctim) 

2005IIOIOOIO ANAOKULU İNŞAATLARI 

200M10100.10 M'JYfjK ONARIM (Okulöncesi İdilim) 

TOPLAM BÜTÇE 

YATIRIM IIAİK 'AMALARI 

DİLİF.IUIAIU AMALAR 

YIL 

1.781.065 

851.330 

3.445.199 

2.300.000 

981.830 

0 

8.000 

9.367.424 

7.718.770 

1.648.654 

İŞİK ÖZELLİĞİ 

O < 
z. 
< 

7. 

Si 
2 ~ 

'" 

tim
 

Mi VM 

in
si

 

o. 

7. 
ı- -
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ONARIM 
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l:K BİNA 
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<rn«; «i \ n ı \ t • 

ONARIM 
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IJJJMAN 

MANSİYON 

[ ; A R A . I - H I : K ( , I K I I I İ ! H I : S I 

ONARIM 

YINİ »F.RSANL 

l;K BİNA 

LOJMAN 

MANSIYON 

SPOR SALONU 

';ARAJ-HI;K(,İ KOI.IJM.SI 

ONARIM 

KAMULAŞTIRMA 

DEfAM EDEN İŞLER 

K Ö Y 

DI-RS 

1 

-1 

1 

İş s. 

... 

1 
1 
1 

ŞEHİR 

DI;RS 

n 

İŞ S. 

..... 

2 

YEKİ İŞLER 

K O V 

IJliRS 

_..._ 

1 

13 

10 

iş s. 

._. 

1 

7 

(i 

5 

1 

ŞEHİR 

UliRS 

HÜİıg. 

38 
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iş S. 
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5 
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1 

.1 
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TOPLAM S.U 1 | 
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DüRS 
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36 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

• Sıra; 
| No 1 Proje Adı ve Yeri1 

[Il|U|.|f 
.......ö.NÇŞ.!5.L?AYfA.I9?M.M.L 
•j g •' Kurtalan Osman Gazı YIBO 

;""•!_ ' . -y I Jnşi«tAI«nı(mî) i 
Uygulanan', • ,'vt~ '."' "j. 
Tlp^zel,;|Tabanf?pla,I ,İ 
P«J».N»vUiani:[,"'aat! I • t Alanı ; 

1_L:_...,._.İ__ L 

Baflama 
Biti» Proje Bedeli 

17: Kurtalan Aksöğüt I.Ö Ok 

| ıgİKurtaianTosunbağı-Doğanlı Mez 

i •) g; Kurtalan Gözpınar 10 Ok. 

> 20 • Kurtalan Gâzpınar Y I B O 

! 211Pe'van AtatCırtc Y l B.O 

i 2 2 ! P e r v a n D ° â a n $ U K Z IO Ok 

'• 2 3 İ P e , v a n B e n , ' 0 0 l t 

| 24 î Pervan Gümüşûren I O Ok 

j 25İŞ | rvan Damlı lÖOk 

I 26 !§ ı r v a n 0 y a 10 Ok 

I 2 7 İ 5 | r v a n T a î " 8 0 Yıl 10 Ok 

; 28 i?'™30''1™'^ ı O Ok 

: 29 İS ı r v a n C e v l z l l k IO Ok 

! I 

11i 4 

lliZ 
3: 

X i 
X i 

39; tfl 
10504 

10503 

! X 

! x j 

I: 
-İ 
İ 2 

X! 
x j 
x! 

10978 
10983 

•} 0504-1Ç9Ş3 
10503 
10978 
10978 ; 
10416 

136 
82 

75 
154 
211 
82 
75 
75 
463 

136 
82 

2005-2005 | 
2005-2005 ] 
2005-2005 I 
2005-2005 İ 

2.477.324,00 
74.340,00 
47.002,00 
31.917,00 
34.499,00 

İ 2 İX İ10504-10978İ 211 

2005-2005 I 
2005-2005 | 
2005-2005 | 
2005-2005 | 
2005-2005 ! 
2005-2005 j 

150 ! 2005-2005 j 
150 ; 2005-2005 î 
463 ! 2005-2005 j 
286 | 2005-2005 ) 

150 
154 

...?.ü. 
82 

30.226,00 
75.7084)0 
76.674,00 
62.616,00 
80.615,00 
34.075,00 
75.218,00 
74.087,00 
146.119,00 
176.385,00 

T.OPt'AM '\-l5-\l4\ 1 \ 5*-T"0:-J O M0J14L : S I. .3.496.805,00 

YDAR 

...!y!!.!!LŞ.â!.^..M.ü.dM... 

' )*»* 
Murat YILDIRIM 

Siirt Valisi' 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

%# s»*. :< 
>Stfa( 
ıMöj 
« I 

i 

Proje Ad» v»Y«ri m 
Al İli Proje Bedeli 

1 Merkez Cumhuriyet 10 Ok 
. 'MerkezŞehıt Pota Hayrettin Şişman 

j ^ .I.O.Ok. 

İ 3 JMerkez80.Yıl 1.0 Ok. 

j 4 j Merkez AkyamaçLO Ok. 

| 5 {Merkez Hürriyet İO.Ok. 

! 6 | Merkez Zubeyde Hanım 10 Ok. 

; 7 1 Merkez Mehmet Akif Ersoy I.O.Ok. 

i 8 ! Merkez Kazım Karabekir I.O.Ok. 

İ 9 JMerkez75.Yıl I.M.K.B P.I.O 

] 10 İBaykan Cumhuriyet İO.Ok. 

| 11 {Baykan Sarısalkım I.O.Ok. 

j 12 JBaykan Ataba* l.0.Ok. 

! 13 JBaykan mastı I.O.Ok. 

> 1 4 | E r u h Y l B 0 

> 15'Kurtalan Cumhuriyet 10 Ok 

l ' *j&'rL'Arf'* V 

X 
i — 

X 
X! j 

X | İ 

xj | 
x | İ 

rx^ '' 
X ] j 

x| | 
~ x | 

i X i 
,i„ I , İ x | 

X , i 
X 

tV •4 | 0" 

_6_ 

* 6 î 
î~T 

! 
! 
i 
! 
t — 
i 

16İ 
j 

! 
! 
ı 

6 ; 

Vfc 

L 1 

i -

X 

X 

x" 
X 

X 

X 

X 

; x 

r < 

t » * 

ûzel 

Özel 

10416 

10503 

Özel 

__ 136 • 

297 

463 I 
82 \ 

i 

ş 
! 
I 

602İ 
•• t" 

i 

I_ 
• i 

Özel 

'\t 7 

118i 

407 2005-2005 

892 ' 2005-2005 

463 İ 2005-2005 

82 T2065-20Ö5 
- | 2005-2005 

İ 2005-2005 

i 2005-2005 

j 2005-2005 

l 2005-2005 

18071 2005-2005 

| 2005-2005 

; 2005-2005 

İ 2005-2005 

2005-2005 

353; 2005-2005 

153 620 00 

314 57000 

129.970,00 

31.920,00 

101.737.00 

105.349,00 

121.772.80 

85.750,00 

28.487,00 

704895.00 

17.110,00 

55.015.00 

14.358,00 

476 24300 

136 52800 

M . * ^ * ^ * , Z477324,DO 

ErtutoUftDAR 

MIHI Eğitim Müdürü 

Murat YILDIRIM 

Siirt Valisi 



TABLO 8 
YENİ ANAOKULLARI 

İ N o : Proje Adtve Yeri 

• - ' : i Sayı i i , . ,'• ifnşaat Alanı (mZ): * ">. * i ' , : J........J......J _ :Uygulana;..:. r :.«..? ; 
j î : >*: c 3Tİ« 3?i c i nTIp- i ^Toplam! Başlama i 
^ r S ; 5 - l ! 5 l : | : Özel ' • * * • " ; inşaat:' „ « * i 
-- -. • - « r „ « -o : „ „ , _ „ _ ; Alam: . " :. „ -= * ? * £ : . ^ f t l B ^ - j 

: Proje No: Alanı; ^ t 

. jŞirvan Bağımsız Anaokulu 
1(100 Öğrenci Kapasiteli) X i • i Özel i 204 i 204 i 2005-2005: 

T&PLAM 
ti 

Ertû^jVjjtflNDAR 
Milli Eğitim Müdürü 

) . Murat YILDIRIM 
'•';. 'Siirt Val is i / 



K> -4 -4 

TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

^Tff^Rff 28U40SOG [376542100 J127Î330O 

Frol'. 
vfMw 

• Murat YH.DIRIM 

~ SHıtVaHti /, 
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630.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7601) 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

r^ 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması" gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ £ ^ ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7601 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Çankırı İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı müstakil 
projeli işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3) ve 2004 yılı ilköğretim 
yatırımlarının listesi (Ek-4) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan listelerde yer 
almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, ilköğretim 
yatırımları için 8.531.545 YTL ve müstakil projeli işler için 85.000 YTL harcanmıştır, 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede tamam kınamamalarının 
genel sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale öncesi işlemler ve ihale 
işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Çankırı İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; 
* Hayırsever İlker TUNCAY tarafından ilköğretim okulu yapımı için 57.543,199 YTL, Milli 

Piyango İdaresi tarafından İlgaz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yapımı için yaklaşık 
4.000.000 YTL ve hayırsever Fethiye TEKİN tarafından Merkez Güneş İlköğretim Okulunun bilgi 
teknolojisi sınıfı altyapı ve donanım ihtiyacının karşılanması için 20.000 YTL nakdi bağış yapılmış, 

* Çanşaş Silah Fabrikası Genel Müdürlüğü tarafından 20.000 m2 ve Orman İşletmesi Genel 
Müdürlüğü tarafından 12.000 m2 arsa bağışı yapılmış, hayırsever Hayati ÇAĞLAYAN tarafından da 
bir ilköğretim okulunun onarımı yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Liste 
2- Liste 
3- Liste 
4- Liste 

19 . 9 . 2005 O:2 

t)/Ğ/2005 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞI 

ÇANKIRI 
2OO3HO10140 Büyük Onanm * Muhtelif Büyük Onarım ve İKmal 
2OO2H01015O İlköğretim Okulları 

ÇANKIRI İnşaat 

2002H010150 İlköğretim Okullan 
2003H010160 Ilk6ğretim Ok.+Ek Derslik 

ÇANKIRj 
ÇANKIRl' 

900.000 
795.000 

İnşaat 2.605.000 

20O3H010010 Anaokulu Inşaatları+MuhteliHnşaat 
20Ö3H01Ö020 Büyük Onarım ve İkmal 
1995H010110 Fen Lisesi 

ÇANKIRI inşaat 450.000 
ÇANKIRI İnşaat 199.000 
ÇANKIRI Büyük Onarım ve İkmal 
Çanktn-Merkez Özel Proje 100.000 

5.054.000 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatmmiır v* Ttslsler Dalmsi Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatırımının lllar Bazında Dağılımı) 



T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 O: 2 

EK - 3/1 
2003 YİU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

İLİ ÇANKIRI (MSyon TL) 

• L-flHBJMmMiBMliftBI 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 OK
UL

U 
AN

AO
KU

LU
 

Y.I
.B

.0.
 

P.1
.0.

 

Yeni Bina 

Ek Dersi* 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

Ders» 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Dere» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Dersfk 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

42 
3 

30 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

105 
5 

2.580 

5 
5 

160 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

£*3sj|gğgğs] 

0 
0 

12 
1 
0 
0 
0 
3 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

Ü^M& 

24 
2 

12 
1 
0 
0 
0 
2 
5 
1 
0 

63 
3 

1.540 

3 
3 

96 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

18 
1 

30 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

42 
2 

1040 

2 
2 

64 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TO
PL

AM
 

DersSk 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

177 
2580 

5 
160 

0 

17 
0 
0 
0 
7 

104 
1540 

3 
96 

6 

90 
1040 

2 
64 

1 

194 
2580 

5 
160 

7 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
VA

PIM
 BÜ

TÇ
ES

İ Bütçeden Tahsis Edten Ödenek 

Özel idare + Geçen Yıkten Devir+Difler Getrler 

Hak Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edsen Ek Kaynak 

i * ) Yapm Bütçesi Toplamı 

4.804.000 

3.118.768 

45.709 

7.968.477 

KAMULAŞTIRMA 

2002 y * 

ödenek 

110.000 

Okul Sayısı 

1 

Derk) Yılar 

Ödenek Ihfiyaa Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

D e n » 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Ders» 

12 

Sayı 

1 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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EK - 3/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 

GERÇ. 

Merkez A.O. 
Merkez MKE İ.Ö.O. 
Kızılırmak P.İ.O. 
Çardaklı Y.İ.B.O. 
Merkez Dr. Refik Saydam İ.Ö.O. 
Eldivan P.İ.O. 
Merkez Adnan Manderes P.İ.O. 
Yapraklı Yukanöz İ.Ö.O. 
Atkaracalar Mrk. İstasyon İ.Ö.O. 
Çerkeş Y.İ.B.O. 
Yapraklı Y.İ.B.O. 
Kurşunlu Y.İ.B.O. 
Merkez Özürlüler Okulu 

Çankırı 
Çankırı 
Çarıkın 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı-Çerl 
Çankırı-Yar. 
Çankın-Kur 
Çankırı 

lOOöğr. 
12 ek ders 
Onarım 
Onaran 
Onaran 
Onaran 
Onarım 
Onaran 
12 ders 

520 öğr. 
500 öğr. 
520 öğr. 
200 öğr. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

70 
70 
80 
90 
90 

Merkez Y.İ.B.O. 
OrtaY.İ.B.0. 
Merkez TOBB İ.Ö.O. 
Merkez İ.Tuncay İ.Ö.O. 
Gazi İ.Ö.O. 
Merkez Atatürk İ.Ö.O. 

Çankın-Meı 
Çankın-OrU 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 

520 öğr. 
520 öğr. 

18 ek ders 
12 ek ders 

18 ders 
Onaran 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 2282 -
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2004 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

O: 2 

EK - 4/1 

İLİ 

§WKSİ3S3&! 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.

I.B
.O

. 
p.1

.0.
 

ÇANKIRI 

Yeni Bina 

EkDeraSk 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Büyük Onaran 

Derstk 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

jöâtfuKSÎöS? 

Ders» 

Sayı 

Dersfik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

%ifc»&Ş?&{£ 

24 

2 

12 
1 

0 
0 

0 
2 

5 

1 
0 

63 
3 

1.540 

3 

3 
96 
3 
1 

0 
0 

0 
D 

0 
0 

0 
3 

0 

ol 
0 
0 

ol 
0 

ol 
1 

5İ 
1 
1 

0 

OJ 
0 

o| 
0 
0 
0 
1 

ol 
0 

ol 
ol 
0j_ 
ol 
0 

o| 

(M8yon TL) 

r l ^ M ^ ^ ^ 

241 0 

2 0 

12j 0 

1J 0 
0 0 
0 0 

ol o 
Ol 3 

5 5 

1 1 

i ° 
21 42 

1 2 

520 1020 

1 2 

1| 2 

32İ 64 

1 2 

0 2 

Ol 0 

Oj 0 

0 0 

0 0 

oj o 
Oİ 0 

Ol 0 

0| 3 

TO
PU

M
 

D e n * 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

104 
1540 

3 
96 

6 

5 
0 
0 
0 

3 

62 
520 

1 

32 
1 

47 
1020 

2 

64 
8 

109 
1540 

3 

96 
9 

S tu 
Bütçeden Tahsis Edten Ödenek 

Özel İdare+Geçen Yıldan Devir • Diğer Getrler 

Halk Kalkışı 

Bakanlıkça Tahsis Edaen Ek Kaynak 

Un Yapan BotpMİ Toptanı 

2.722.369 

4.643.963 

7466332 

KAMULAŞTIRMA 

2004 y * 

Ödenek 

97.000 

Okul Say» 

1 

HeriKYıfar 

Ödenek İhtiyacı 

6.576 

Okul Sayısı 

1 

HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Ders* 

0 

Sayı 

0 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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EK 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK 

ÇANKIRI 
Merkez AO 
Ş.Uğur Hiçyümaz AO 
Merkez MKE İ.Ö.O. 
Atkaracalar Mrk. İstasyon İ.Ö.O. 
Çerkeş YİB.O. 
Merkez özürlüler Okulu 

Merkez A.O. 
Kızılırmak P.İ.O. 
Çardaklı YİB.O. 
Merkez Dr. Refik Saydam İ.Ö.O. 
EldivanP.İ.0. 
Merkez Adnan Manderes P.İ.O. 
Yapraklı Yukanöz İ.Ö.O. 
Yapraklı YİB.O. 
Kurşunlu Y.İ.B.O. 
Bayramören YİBO 
Merkez İlker Tuncay İÖO 

100 öğr. 
Onarım 

12 ek ders 
12 ders 

520 öğr. 
200 öğr. 

100 öğr. 
Onarım 
Onarım 
Onaran 
Onarım 
Onaran 
Onarım 
500 öğr. 
520 öğr. 
Onaran 
Onaran 

0 
0 

24 
70 
70 
90 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 2284 -
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631.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7602) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı , 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.0S.03-11/^V^ . 3 / S /2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in, "Çankırı tlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7602 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Çankırı İlindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe 
hazırlanıp Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programı özeti ve 
programda yer alan işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1 - Liste «. . . 
2- Yapım Programı Özeti ve Listesi 

- 2285 -



T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

00 
ON 

• • -

PROJE NO PROJE ADI YER (İL VE ilçesi) KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA 
BİTİŞ YILI 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

Serbest 
ödenek I.T 

ÇANKIRI 
2005H01O030 İlköğretim OMar ı Büyük Onarımı 
2O05H01OO2O İlköğretim Otoları +Ek Derslik 
2005H010010 Anaokulu inşaatı 
2005H01003Û Anaokulu Büyük Onaranı 
1994H010470 Fen Lisesi 

Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankın -
Çankın -Merkez 

Büyük Onarım 
inşaat 
inşaat 
Büyük Onarım 

2005-2005 641.975 501.493 
2005-2005 600.000 600.000 
2005-2005 252.000 151.099 
2005-2005 5.000 4.078 
1995-2005 497.166 336.164 

1.996.141 1.592.834 1.0 
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EK - 2/1 

2005 YILI 
İLKÖĞKKTİM Ki IIUMIARI YAPİM PROGRAMI Ö7JTİ 

İLi : ÇANKIRI 

"in 
u 
ü-
H 
O 
£0 

•< 
> 
H 
Ul 
02 
O 
O 

GEÇEN YIL BÜTÇLSİNDLN 01>UL!)İI.I 'N ÖMNLK 

BU BÜTÇE YILINDA İL ÖZEL İDAKI İSİM)L:N KONULAN ÖDENEK 

222 SAYILI KANUNUN CÖ/d.c.LgJü j l FIKRALARINA GÖRE 

HAKANLIKÇA 

TOPLU ÖDENEKLER 

(76/b) 

2005110!002n-İI.K<XİRE1İM OKULLARI-»EK DERSLİK 

200511010030 B Ü Y Ü K ONARlMvlIk<v§rf l i ın) 

20051 lOHMİO A N A O K U L U İ N Ş A A T L A R I 

2OO5H010030 B Ü Y Ü K O N A R I M (Okulöncesi L « i l im) 

TOPLAM BÜTÇE 

YATİRİM HARCAMALARI 

DİĞER HARCAMALAR " 

YTL 

5.323.486 

1.174.661 

252.000 

5.000 

6.755.147 

5.543.206 

T2İT94İ 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

0 

3 

< 
< 

S'İ 
u 3 

s* 

E 
•e 
t 
e» 

ö * | 
-i » i a. e O 

c 
a^ 

5 

O! J 

S) ü O 

2 -> 
c=o 5° 
>• w 

YENİ DERSANE 

EK BİNA 

LOJMAN 

ONARIM 

YENİ DERSANE 

EK IJİNA 

LOJMAN 

SPOR SALONU 

ONARIM 

YENİ DERSANE 

l-K IIİNA 

LOJMAN 

PANSİYON 

CİARA.I-BEKÇİ KULÜBESİ ; 

ONARIM ! 

YENİ DERSANE ] 

EK BİNA | 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

SPOR SALONU 

GARAJ-BEKÇİ KULÜBESİ 

ONARIM î 

K A M U L A Ş T I R M A j 

\ DEVAM E.OEN İŞLER 

K Ö \ 

DERS 

L_„ 
I " 

1 1 
i I 

i 

JİL 

şrııiR 
DERS 

4 

12 

12 

r - p 
[ 

1 • • 1 

. | 

..... 

• ! 
_ J. i 
- r 1 ••'" 
l 

} -] i- -
- - • ! - 1 

i ] 
. . . . ı . . . 

• . 

>2'><Xî 

1 

... . . 
,— -r— 
1 İ 

M 
1 

1 

1 

YEKİ İŞLİIR 

K Ö Y 

DERS *L 

m 

' 

! 

1 
T I 

i 
1 

._ .. j 

= 3 
"'- " — 

ş 
DERS 

4 

.... 

IIİR 

j TOPLAM SAM 

1 K Ö V 

l.>5 , DERS ._n_._ 
ij 

. .. 

•' 

1 
1 

l| ... 

il 
jl . . . . . . s 

5 l! 

r - ii 
|; 
1: 
1 

i 

İt 

1 7 : . sr 

. .. _ 

—L. 

;ı 
....__ :U_ 1; 

-
«wfiu2^ ;;_ 

iş s 

"'"' 

ŞEHİR 

DERS 

8 

12 

12 

.._..!.. . 

21 

5:0 öC 

1 

j • 

i 
1 1 

I . 

IS S I 

2 

1 

1 

5 

—1 
1 

i 
1 j 

- — - • • 

6576 ır.l 
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00 
00 

TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

1 
2 

3 
4 

5 

Merkez Ş.Yahya Coşkuner llköğ.Ok. 

Merkez Maraşal Çakmak llköğ.Ok. 
Merkez İsmet İnönü llköğ.Ok. 

Kızılırmak YAlagöz İlköğretim Okulu 
İlköğretim Okullarının Takviye ve 
Güçlendirme Projesi İşi 

. •. 
TOPLAM 

X 

X 

X 

X 

-
-

X 

-
-

- -

- -

-
-

-
-

-

-
-

-
X X 

X 

- j X 

-
-

- X 

! I 
i I | 

I I I ! 

-
-
-
-
" 

-
-

-

I 
I 

05-05 

05-05 

05-05 
05-05 

05-05 

I 

300.0 

250.0 

230.0 

140.0 

500.0 

1.420.0 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

i ZEYBE $inRJy<fin\§NER 



I 

TABLO 8 
YENİ ANAOKULLARI 

1 Merkez Anaokulu 

TOPLAM 

X - 4 - - Tip 529 529 05-05 50 

50 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

/^SanriıZEYBEK/ 

/? ^VALIT. f, ._ 
İ l - , o AJl+JayaarÖNER 

i', // 

:^? 



TABLO 7 
DEVAM EDEN YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULURI 

1 Jçankırı-Çerkeş YİBO 

| 
! 

*! 
I 

I ! 
i 

21 | 520 

I I 
L_L I .. 
l I i 

UYGULANAN PROJELER J I 

DERSHANE 9798 j | 

İPANSİYON »078 | j 

|SPOR SALONU 10330 

I LOJMAN 11181 

GARAJ 9481 

BEKÇİ KULÜBESİ 9327 

TOPLAM 

n 
I 
I 

j ! 
I | j ] 

I I 

1 | 32 
I 
! 
I 
j_ 

! 
I i 

I 
J J 

I I j 
1 j - j 21! - j 520J 1 

- | Tıp I 3718 

| 
I 

..._L ._L_J 
I 
I j 

• • 

32 j 

j 
I I 
I 

I 1 

I 

11 000 j 94-05 j 58 100 001 8 190 569 00 

i 
I 
i 

I 

j 

7 510 25 

i i 
I | 

I 
I 
I 

! 
| i 

__ ı i . . . _ 1 ı I I ! 
| 3718İ 11000İ | 58.100.00j 8.190.569.00İ 7.510.25 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

l a 

r ,NS3 ,-

http://58.100.00j


TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

' 1 JAtV»racal» lıttsym Mıh ıHtfJretim ok 

2 

3 

4 

S 

6 

, 

l—< 

.. 

Merkez MKE (Çanuf) ItKoğreum OKUIU 

TOPLAM 

X 

X 

S -

fi 

<fi 

-
ıL 

İl • 2 

10045 

Özeı 

712 

594 

1.306 

28*9 

2376 

5.22S 

95-05 

04-05 

1000000 

1.589.440,00 

1.599.440,00 

122912000 

ı.ı72.796.00 

2.401.916,00 

60 

24 

844 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

San»ZEYBEK "P 



TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 

1 

2 

Merkez Anaokulu 

Ş.Uğur Hiçyılmaz Anaok. 

| TOPLAM 

x I -
X 

| 

I 

4 

-
-
X 

i 

j 
| 

| 

Tip 

-

| 
I 

529 529 

-
04-05 I 500.000,00 

04-05 j | 50.000,00 

l I 

• 

| 

j 550.000,00 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

Sami ZEYBE 
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632.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7603) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri almasi gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış. 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 2293 -
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 5 1 ^ * 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7603 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Bingöl İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı müstakil projeli 
işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3), 2004 yılı ilköğretim yatırımlarının 
listesi (Ek-4) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından fınansa edilen projelerin listesi (Ek-5) ekte 
sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan listelerde yer almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, ilköğretim 
yatırımları için 11.783.949 YTL ve müstakil projeli işler için 342.000 YTL harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede tamamlanamamalarının genel 
sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale öncesi işlemler ve ihale işlemlerinin uzun 
zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Bingöl İlinde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; ÇYDD İstanbul 
tarafından 32 derslikli Merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin, Merkez Gazete Bas. Yay.A. Ş. 
tarafından 12 derslikli Merkez Çeltiksuyu Pansiyonlu İlköğretim Okulu ve 250 öğrenci kapasiteli 
pansiyonunun, TBMM Vakfı tarafından 16 derslikli Merkez TBMM Vakfı Pansiyonlu İlköğretim Okulu ile 
100 öğrenci kapasiteli pansiyon ve 20 daireli lojmanın, MEV Gn. Md. tarafından 16 derslikli Merkez 
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da 16 derslikli 
Merkez Karaelmas İlköğretim Okulunun yapımı için protokol imzalanmıştır. ^^— 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ " ^ J 

S J*ti£x)r. HüseyinÇELİK 
Millî Eğitim Baksuk 

EK/EKLER: / 
1-Liste ı / 
2- Liste ı 
3- Liste ı 
4- Liste ı 
5- Liste ı 

£ /<£ /2005 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının İller Bazında Dağılımı) 

YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE S 

ÖDENEĞİ Ö 

BİNGÖL 
2003H010140 Büyük Onarım + Muhtelif Büyük Onarım ve İkmal 
2003H010160 İlköğretim Ok.*Ek Derslik 
20O3H010U0 Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAP) 
20O3H010O10 Anaokulu Inşaaflan+Muhlelif+lnşaat 
2O03H010020 Büyük Onanm ve İkmal 

•. 

BİNGÖL 
BİNGÖL 
Bingöl-Merkez 
BİNGÖL 
BİNGÖL 

İnşaat 
İnşaat 
Özel Proje 
İnşaat 
Büyük Onanm ve İkmal 

2003-2003 
2003-2003 
2003-2004 
2003-2003 
2003-2003 

1.700.000 
7.600.000 

100.000 
199.000 

5.000 
9.604.000 

6 

8 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar vt Tnlstor Daimi Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatıranının llter Batında Dağılımı) 



T.B.M.M. 

İLİ 

B: 127 19 . 9 . 2005 

2003 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

BİNGÖL (Milyon TL) 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.

I.B
.O

. 
P.

I.O
. 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Ders» 

Sayı 

Daire 

Sayı 

4 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

JÜ 
0 

"o 

° 
? 

0 

o 

1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

139 

5 

1 

1 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

1 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

136 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

7 

O: 2 

EK - 3/1 

TO
PL

AM
 

Ders» 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

157 

5 

o 

3 

0 

l— -H o 
0 

154 

5 

0 

0 

0 

157 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis EdSen Ödenek 

Özel İdare+Geçen Yıldan Devir+Diğer Gelirler 

Hak Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

h n Yaprnı Bütçesi Toplamı 

4.804.000 

1.257.643 

6.061.643 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yık 

Ödenek Okul Sayısı 

ileriHYıBar 

Ödenek İhtiyacı Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI 

tLİ 
KARAKTERİSTİK 

O: 2 

EK - 3/2 

FİZİKİ 

GERÇ. 

Merkez A.O. 
Harmantepe köyü 1ÖO 
Şehitköy ÎÖO 
Genç Elmagünü koya t.ö.O. 

Yedisu Eskibalta I.Ö.O. 
Karlıova Molaşakir t.Ö.O. 
Karlıova Molaşakir Tarlacık mez.t.ö.O. 
Karlıova Bağlıisa-Selkan mez. I.Ö.O. 
Karlıova Viranşehir LÖ.O. 
Yedisu Yağmurpınar köyü I.Ö.O. 
Karlıova Çiftlikköy I.Ö.O. 
Solhan İnandık köyü t.ö.O. 
Solhan Dilektepe koya t.ö.O. 
Solhan Bozkanat köyü t.ö.O. 
Solhan Bozkanat-Topluca t.ö.O. 
Solhan Eşmetaş köyü t.ö.O. 
Merkez Haziran köyü t.ö.O. 
Merkez Ardıçtepe Y.Kemalan t.ö.O. 
Merkez Gökdere köyü t.ö.O. 
Merkez Gökdere -Hacılar t.ö.O. 
Merkez Kiran Y.Paymerk t.Ö.O. 
Merkez Kiran AJPaymerk t.ö.O. 
Merkez Suvaran Y.Y. t.ö.O. 
Merkez Yumaku köyü I.Ö.O. 
Solhan Yiğitharmanı Gündogdu I.Ö.O. 
Solhan Karan köyü t.ö.O. 
Merkez Ekinyolu Köprübaşı t .ö.O. 
Solhan Mutluca-Cevizli t.ö.O. 
Solhan Şerefineydanı t.ö.O. 
Solhan Yenidal t.ö.O. 
Solhan Yenidal Taşoluk t.ö.O. 
Solhan Yigithannanı t.Ö.O. 
Soman Yiğitharmanı Y.Y. t.ö.O. 
Merkez İncesu köyü t.ö.O. 
Merkez Çiriş köyü t.ö.O. 
Merkez Çukurca köyü LÖ.O. 
Merkez Şaban köyü İ.Ö.O. 
Merkez Çukurca-Körçepar t.ö.O. 
Merkez Aşagıköy t.Ö.O. 
Merkez Yelesen köyü t.ö.O. 
Merkez Kumgeçit köyü t.ö.O. 
Genç Servi LÖ.O. 
Genç Servi Doludere köyü I.Ö.O. 
Genç Sırtnauova köyü t.ö.O. 

Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 

Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 

100 öğr. 
Onarım 
Onarım 
Onarım 

Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanm 
Onarım 
Onanm 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 

0 
0 
0 

50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI 

İLİ 

KARAKTERİSTİK 

Genç Sanbudak-Saklıca İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Sanbudak İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Kavaklı köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Harmancık köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Çamlıyurt köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Alaattin köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Genç Gönülaçan köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Balgöze köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Keklikdere köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Genç Dereköy İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Genç Tarlabaşı köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Yaydere köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Genç Yayla-Doğrular İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Genç Yazılı köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Yeniçevre köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Genç Yeniçevre Armağanh köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Genç Yoldaşan köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Merkez Köklü köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Soğukpınar köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Karlıova Karlıca köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Karlıova Y.Yağmurlu köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Merkez Y.Yenibaşlar köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Tuzluca köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Kargapazan köyü İ.Ö.O. Bingöl Onanm 
Karlıova Kaynak köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Karlıova Karabalçık köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Merkez İçpınar köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Kızılçubuk köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Yeniköy İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Kaleköyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Hasanova köyü İÖ.O. Bingöl Onarım 
Karlıova Boncukgöze köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Karlıova Ortaköy İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Adaklı Çetan köyü I.Ö.O. Bingöl Onaran 
Merkez Yeşilköy İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Adaklı Erler köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Adaklı Arıca man. İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Kiğı Ağaçöven köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Kiğı Eskikavak köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Merkez Sancak Tepebaşı köyü İ.Ö.O. Bingöl Onarım 
Kiğı Alagöz köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Kiğı Nacaklı Alaca mez. İ.Ö.O. Bingöl Onanm 
Kiğı Nacaklı-İncesu mez. İ.Ö.O. Bingöl Onanm 
Merkez Uğurova Y.Y.t.ö.O. Bingöl Onaran 
Adaklı Kaynakdüzü köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 
Adaklı Kaynakdüzü-Karakoç mez. t.ö.O. Bingöl Onarım 
Adaklı Kaynakdüzü-Sıralısöğütler İ.Ö.O. Bingöl Onanm 
Adaklı Elmadüzü köyü İ.Ö.O. Bingöl Onaran 

O: 2 

EK - 3/3 

FtZtKJ 

GERÇ. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Y A P I M P R O J E L E R İ ÇİZELGESİ EK - 3/4 - EK - 3/5 

PROJE AOl 
İ L İ 

KARAKTERİSTİK 

A d a k l ı K o z l u k ö y ü İ . Ö . O . 
M e r k e z A l i b i r k ö y ü I . Ö . O . 
A d a k l ı G ü n g ö r s ü n m a h . I . Ö . O . 
M e r k e z E r e n t e p e k ö y ü I . Ö . O . 
M e r k e z V a l i G ü n e r O r b a y I . Ö . O . 
M e r k e z Ata türk I . Ö . O . 
M e r k e z İ l ı ca lar Y . l . B . O . 
K i ğ ı Y . t . B . O . 
M e r k e z Y a m a ç Y . I . B . O . 
K a r l ı o v a Y . l . B . O . 
C u m h u r i y e t K ı z Y t B O g ü ç . 
l O O . Y ı l I Ö O g ü ç 
7 5 . Y ı l I Ö O g ü ç 
M u r a t I Ö O g ü ç . 
G e n ç Y İ B O g ü ç 
K i ğ ı Y İ B O 
A d a k l ı P İ O 
İ l k ö ğ r e t i m O k u l u 4 a d e t 
M i l l i E g e m e n l i k I Ö O 
S a n c a k Y İ B O 
G ü m ü ş l ü k ö y ü I Ö O 
D i ş b u d a k k ö y ü I Ö O 
K a r d e ş l e r k ö y ü I Ö O 
G ü v e ç l i P l O 
K a l e n c i k P l O 
G e ç i t l i k ö y ü I Ö O 
T o k l u l a r k ö y ü I Ö O 
G ö y n ü k k ö y ü I Ö O 
Y . D e r i n ç a y k ö y ü I Ö O 
Atatürk I Ö O 
2 8 A ğ u s t o s I Ö O 
K ö p r ü b a ş ı k ö y ü I Ö O 
Y e n i b a ş a k P l O 
A s m a k a y a k ö y ü I Ö O 
E r b a ş l a r k ö y ü I Ö O 
K u ş ç i m e n i k ö y ü I Ö O 
Ç a y t e p e P l O 
Ç e v i r m e k ö y ü I Ö O 
U l u t a ş k ö y ü I Ö O 
D o ğ a n c a k y ü I Ö O 
D o ğ a n c a T e p e c i k k ö y ü I Ö O 
Y a y l a D e m i r b a g I Ö O 
G e r ç e k l i k ö y ü I Ö O 
G ö r s u k ö y ü I Ö O 
G ö z e r t e p e k ö y ü I Ö O 
K ı l ı ç l ı k ö y ü I Ö O 
S a n s a r m a n k ö y ü I Ö O 
Y a t a n s ö g ü t I Ö O 

Ç a n a k ç ı k ö y ü I Ö O 
G ö z ü t o k k ö y ü I Ö O 
S e r v i Y İ B O 
Y e d i s u P l O 
Y a y l a d e r e P l O 
lOO.YıI I Ö O 
A . Y e n i b a ş l a r I Ö O 
Y e n i k ö y k ö y ü I Ö O 
E k i n y o l u B e y a z t o p r a k I Ö O 
Y e n i b a ş a k B a r b a r a m e z . I Ö O 
Y i ğ i t l e r M e z r a c ı k I Ö O 
A l a t e p e k ö y ü I Ö O 
Ş ü n ş i r p ı n a r k ö y ü I Ö O 
G ö k ç e l i Ç a n a k ç ı k ö y ü I Ö O 
Z ü b e y d e h a n i t t i A . O . 
G e n ç S e r v i Y . t . B . O . 

B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 

B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 
B i n g ö l 

O n a r ı m 
O n a r ı m 
O n a n m 
O n a r ı m 
O n a r ı m 
O n a r ı m 
Onarıra 
O n a r ı m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a r ı m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a r ı m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a r ı m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a r ı m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 

O n a r ı m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a r ı m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
O n a n m 
Onarıra 
O n a n m 
O n a r ı m 
O n a r ı m 

FİZİKİ 

GERÇ. 

ıoo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
IOO 
IOO 
ıoo ıoo ıoo ıoo 
100 
ıoo 
ıoo 
100 
100 
ıoo 
100 
100 
100 
100 ıoo ıoo 
100 
ıoo ıoo ıoo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 
100 
100 ıoo ıoo ıoo ıoo 
100 
ıoo ıoo ıoo 
100 
100 
ıoo 
ıoo 
100 
100 
ıoo 
100 
ıoo ıoo ıoo ıoo ıoo ıoo ıoo ıoo 
100 
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T.B.M.M. 

İLİ 

B: 127 19 . 9 . 2005 

2004 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

O: 2 

EK - 4/1 

BİNGÖL (MüyonTL) 
İLK

ÖĞ
RE

TİM
 O

KU
LU

 
AN

AO
KU

LU
 

Y.
I.B

.0.
 

P.1
.0.

 

Yeni Bina 

Ek Ders» 

Spor Salonu 

Lojman 

Derslik 

Sayı 

DersHk 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Ders» * 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derstik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

tfjlffl$$@l§m! 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

M3& 
12 

1 

8 

4 

0 

3 

3 

37 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

m^ğmMiu 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
1 

0 

0 

oj o 
0 

0 

0 

o 
o! 0 
0 0 

0| 0 

0 

0 

8 

4 

0 

3 

3 

36 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 
0 

o l o
 

0 

0 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
YA

PI
M 

BÜ
TÇ

ES
İ Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Öze) idare+Geçen Yıldan Devir+Diğer Gelirler 

Hak Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

İlin Yapın Bütçesi Toplam 

2.623.467 

1.322.672 

3346.139 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

5 

0 

0 

0 

3 

25 

0 

0 

3 

41 

17 

0 

0 

0 

5 

13 

0 

0 

3 

39 

30 

0 
0 

3 
44 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yık 

Ödenek Okul Sayısı 

beriki Yılar 

Ödenek İhtiyacı Okul Sayısı 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

O: 2 

EK - 4/2 

PROJE ADI 

İLİ 
KARAKTERİSTİK rtzîKi 

OERÇ. 

Merkez İÖO 
Solhan AO 
Merkez Bilaloğlu köyü İÖO 
Solhan Kırık A.Otluca köyü İÖO 
Solhan Oymapınar köyü İÖO 
Genç Yenisu köyü İÖO 
Merkez Cumhuriyet Kız YİBO 

Merkez A.O. 
Harmantepe köyü İÖO 
Sehitköy İÖO 
Genç ElmagünU köyü t .ö.O. 
Merkez Sancak Sudüğünü-Esenlcr mez İÖO 
Merkez Sancak Akbudak mah. İÖO 
Merkez Sancak Arıcılar İÖO 
Merkez Yaygınçayır Üsküdar mez. İO 
Merkez Sangümüş köyü İÖO 
Genç YİBO 
Solhan VeU Tuğa İÖO 
Solhan Yeşilova köyü İÖO 
Solhan Bozkanat köyü İÖO 
Solhan Elmasırtı-özengi mez. İÖO 
Solhan Murat köyü İÖO 
Genç Bayırlı köyü İÖO 
Genç Şehittepe köyü İÖO 
Genç Keklikdere-Şaban mez. İÖO 
Genç Üçgttl köyü İÖO 
Genç Servi mah. İÖO 
Genç Direkli-Yedievler mez. İÖO 
Karlıova Suduragı köyü İÖO 
Karlıova Çatak köyü İÖO 
Karlıova Y. Yağmurlu köyü İÖO 
Karlıova Yorgançayır köyü İÖO 
Kiğı Nacaklı köyü İÖO 
Merkez Sabancı İÖO 
Merkez Vali Kurtuluş Şişmantürk İÖO 
Merkez Şh. Muştam Gündoğdu İÖO 
Merkez Uzunsavat Yay. Mez. İÖO 
Merkez Çayağzı köyü İÖO 
Merkez A.Elmalı köyü İÖO 
Merkez Ilıcalar İÖO 
Merkez Sudöğünü köyü İÖO 
Merkez Sarayici İÖO 
Karlıova Bağlıisa Çatak mez. İÖO 
Karlıova Yalnızan köyü İÖO 
Karlıova 11 Mart İÖO 
Karlıova Kıraçtepe köyü İÖO 
Genç Dik İstasyonu İÖO 
Genç Servi Çaybaşı köyü İÖO 
Genç Yeşildere mah. ÎÖO 
Genç AO 
Genç YİBO 

12 ders 
100 öğr. 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanm 

100 öğr. 
Onanm 
O n a n m 
Onanm 
O n a n m 
Onanm 
Onanm 

2 ek ders+1 loj. 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
O n a n m 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 

2 ek ders+1 loj. 
Onanm 

2 ek ders+1 loj. 
Onanm 
O n a n m 
Onanm 
Onanm 
2 ek ders 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 

50 
6 0 
60 
6 0 
60 
70 
95 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 
100 
ıoo 
100 
100 
100 
100 
100 
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Sıra No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

iflfrvı. t^\, 

Proje No 

EFİKAP2.M3.P01 

EFİKAP2.M3.P02 

EFİKAP2.M3.P03 

' B . T[î] 

hl-bçesi 
IfinAdı 

BİNGOL-Merkez Lisesi 

BİNGÖL-Mrk. L. Pans. Binası 

BİNGÖL-Mrk.A.G.S.L 

BİNGOL-Mrk. Kaleönü I.O. 

BİNGÖL-Mrk. Ekkıyolu I.O. 

BİNGOL-MrtL Sançıçek I.O. 

BİNGOL-Mrk. Gözeler I.O. 

BİNGOL-Mrk. Sarayk? I.O. 

BİNGOL-Mrk. Fatih I.O. 

BİNGOL-SolıanArakonakl.O. 

BİNGÖL-Genç Yayla P. I.O. 

BİNGÖL-Genç Atatürk I.O. 

BİNGÖL-GençÇaytepeP.I.O. 

BİNGÖL İLİ 2003 YILI YATİRİM PROGRAMI 
EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATLARI 

Uygulanacak Proje 

Karakteristiği 

Lise Öğretim Binası 

Erkek Öğrenci Pansiyon Binası 

Kız Öğrenci Pansiyon Binası 

Pansiyon Binası (Kız+Erkek) 

Yemekhane 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Pansiyon Binası 

Öğretim Binası 

Öğretim Binası 

Proje Tipi 

MEB.2000.15 

MEB.2000.21EP 

MEB.2000.21KP 

MEB.2000.19 

MEB.2000.38 

G.Û.960 3.3 

MEB.2000.42 

MEB.2000.42 

10.025 R 

MEB.2000.41 

MEB.2000.41 

10.025 R 

10.025 R 

MEB 2000.20 EP 

10.025 R 

10.025 R 

Öğrenci 
Sayısı 

960 

180 

180 

60+30 

200 

960 

720 

720 

480 

240 

240 

480 

480 

90 

480 

480 

Taban Alanı 

1.969 

690 

559 

649 •" 

478 

1.533 

1.285 

1.285 

871 

635 

635 

871 

871 

527 

871 

871 



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

633.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7604) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi içih hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yaönmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yaürımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarian ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? , 

4. Yıl sonuna kadar bu yabnmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/Sl'V\ 3 /& /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7604 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bingöl İlindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe 
hazırlanıp Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programı özeti ve 
programda yer alan işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Liste ı 
2- Yapım Programı Özeti ve Listesi ( 

TOÇ. Dr. Hüseyin ÇBIJK 
Millî Eğitim Bakanı 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI YER (İL VE ilçesi) KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA 
BİTİŞ YIU 

2005 YIU 
ÖDENEĞİ 

Serbest 
ödenek I.Ter 

2305 

I 
BİNGÖL 

2005H010020 hköğrefim Okutan+E3c Oersic 
2005H010020 ilögretim Olcuları+Ek D e r * 
200SH010030 İMgretirn Okutan Büyük Onanm 
2005H010010 Anaokulu bşaab 
2005H010030 Anaokulu Büyük Onarını 
2001H010070 Rehberik ve Araştın» Merkez (DAP) 
I998H020100 Anadolu Kız Meslek ve KML 

Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bngö+Metkez 
BingöKBenç 

İnşaat 
İnşaat 
Büyük Onarm 

İnşaat 
Büyük Onarım 
özel Proje 
48Cty .MEB.2M14 

2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
2005-2005 
2003-2005 
2005-2007 

1.715.000 
0 

4.340.573 
251.500 

4.000 
770.600 
461.750 

7.563.623 

1.408.855 
a 

3.390.735 
150.799 

3262 
520.094 
288.856 

5.762.602 

82 

1.80 
7 

14 
2.65 

http://48Cty.MEB.2M14
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S n 

Pro). Adı va Yari '•İ 

.i İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

SAYI | 

!I IS ! Sp
or

 
Sa

lon
u 

Lo
jm

an
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1 4 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Merkez Vali Kurtuluş Şişmantürk IÖO. 
Merkez Balıklıçay Ünlüce Mez.lÖO 

X 

Merkez Göltepesi Yeni Yerleşim IÖO 
Merkez Yeni Mahelle IÖO ' ' X 
Merkez Gökçeli Köyü IÖO. 
Merkez Çavuşlar Eski Köyü IÖO 
Merkez Aşağı Aöaçeii Köyü Yeni Yer. IÖO 
Merkez Sudüğünü Mah. İOO Onar. 
Merkez Direkli Köyü IÖO 
Merkez Vali Güner Orbay IÖO 
Merkez Kılcadır Köyü Üzlüce Mez.lÖO 
Merkez Uğurova Köyü IÖO 

X 

Genç Koçsırtı IÖO. Yeni Wc Yapımı ve onarım 
Genç Direkli IÖO Yeni Wc Yapımı ve onanm 
Genç Kepçeli (Mezraları) 
Genç Sarmakaya Köyü Gülyan Mez.lÖO 
Genç Yatansüğüt Köyü IÖO 
Genç Güzeldere Köyü IÖO 
Karlıova Bağlıisa Köyü Ulukapı Mez.lÖO 
Karlıova Geçitli Köyü IÖO ' 
Karlıova Karlıca Köyü IÖO 
Karlıova Taşlıçay Köyü IÖO 
Solhan Sükyan Köyü IÖO. 
Solhan Sulunkaş Köyü Oluklu Mez.lÖO 
Solhan Murat Köyü Üç Mez.Ortak Kul. 
Yedisi PİO 
Paratoner (5 adet 12 derslikli IÖO Yapımı) 

Tcfct, 
|t|İ HM/nA.*^ İVİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

ehmet Ali HANSU 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

2 
8 
s 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
8 
2 
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42 

1 

1 
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1 

1 
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1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
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13 

On
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X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
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Uygulanan 

Tlp-ÖMİ 

ProjaNo 

inşaat Alanı (m2) 

r 
Toplam 

İnşaat 

Alanı 

Başlama 

Bitiş 

Özel 
10415 
10416 

Özel 
Özel 

Özel 
Özel 

Özel 
Özel 
Özel 
10416 

Özel 
özel 
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2005 
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2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
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TABLO 8 

YENİ ANAOKULLARI 

Sın 

no. Proje Adı v> Yeri 
..-2 

. t» 
• • • > • 

1 

| SAYI 

#1 i l I 
Uygulanan 

Tip-Özel 

Pro|* No 

İnşaat Alanı (m2) 

Taban 

Alam: 

Toplam 

İnşaat 

Atanı 

Başlama 

Brtn) 

Kefir 

Bedel 

1-

• •' 
TOPLAM 

X X (100 Öğrencili) 529 529 2005 310.000 

310.000 

[İLLİ BGITIM MUDURU 

Mehmet Ali HANSU 

V A L İ V 

Fikret ZAMAN 



TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

Sıra 

no. 

PrsjtAdıvaYtri 

î S 
K 

S,v. 

II II i I 
UygufcuMi 

T i p r O n l 

ProfoNo 

Taban 

Alanı 

Toplam 

İnşaat 

. Alam 

Sallama 

BM* 

Kaaif Badal Praja BadaU 

2004 

Samına 

. ..' Kadar 

''.Harcama 

1 

2 

3 
A 

S 

Merkez Mirzan Matı.İÖO. 

Merkez Bilaloğlu Köyü İÖO. 

X 

Solhan Kırık A.Otluca Köyü İÖO. 

Solhan Oymapınar Köyü İÖO. 

Genç Yenisu Köyü İÖO. 

• . . 

TOPLAM 

X 

X 

X 

X 

12 

12 

1 

1 

X 

X 

X 

3 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2004-2Ö05 400.550,00 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2005 

19.200,00 

19.000,00 

21.500,00 

13.400,00 

669.335.00 

42.512.00 

35.798,00 

32.882,00 

25.677,00 

307.203, 

15.400,0 

11.989.0 

11.699.0 

9.767, 

473.650 806.204,00 

JİLLİ EĞİTİM MLTDUMÜ 

Mehmet Ali HANSU 

V A L İ V 

Fikret ZAMAN 



TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 

Sın 

1 

. \ PROJE ÂDI VE YERİ % 
£ 

Say. 

II I 1 
• s 

i JYGJLANAN 

TIP-ÖZEL 

PROJE NO 

İnşaat Alanı (mZ) 

TABAN 

ALANI 

TOPLAM 

İNŞAAT 

ALANI 

BAŞLAMA 

BİTİŞ 

KEŞİF 

. BEDELİ 

PROJE 

BEDELİ 

200* 

SONUN 

KADAR 

HARCAM 

Solhan Anaokulu 

TOPLAM 

X X (100 Öğrencili) 529 529 2004-2005 99.950.00 

99.950.00 

117.941.00 

117.941.00 

73.217 

73.21 

{İLLİ BGITIM MUDURl 

Mehmet Ali HANSU 
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634.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/7605) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 2 3 1 1 -
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 5~W<W 3 / S /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7605 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Şırnak İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı müstakil 
projeli işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3), 2004 yılı 
ilköğretim yatınmlarınm listesi (Ek-4) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından 
fînansa edilen projelerin listesi (Ek-5) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin ödenekler anılan 
listelerde yer almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, 
ilköğretim yatırımları için 6.619.488 YTL ve müstakil projeli işler için 3.982.000 YTL 
harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede 
tamamlanamamalarının genel sebepleri; arsalannda çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale 
öncesi işlemler ve ihale işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^-—"""y' 

/YhfiSDr. Hüseyin ÇE&K 
Millî Eğitim Baka J 

EK/EKLER: / 
1-Liste 
2- Liste 
3- Liste 
4- Liste 
5- Liste 
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ı.v. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesitler Dairesi Başkanlığı 
(2O03 Yılı Yatırımının İner Bazında Dağılımı) 

PROJE N O P R O J E ADI 
Y E R 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

İŞIN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

B Ü T Ç E 

Ö D E N E Ğ İ 

S E R B 

Ö D E N 

ŞIRNAK 
2 O 0 3 H 0 I 0 1 4 0 Büyük Onanm • Muhtelif Büyük O n a n m ve İkmal 

2 0 0 3 H 0 1 0 1 6 0 ilköğretim Ok.+Ek Derslik 
2 0 0 3 H 0 1 0 0 1 0 Anaokulu Insaatlan+MuhteJif+Insaat 

2 0 0 3 H 0 1 0 0 2 0 Büyük Onanm ve İkmal 

2 O 0 I H 0 1 0 5 1 0 Silopi Lisesi Ek Bina 

2O02HO10390 Genel Lise 

1996H020160 Endüstri Meslek Lisesi 

1996H020180 Kız Meslek Lisesi 

Ş IRNAK 

ŞIRNAK 

ŞIRNAK 

ŞIRNAK 

Şımak-Süopi 

Şımak-Cizre 

Şımak-Merkez 

Şımak-Merkez 

inşaat 

İnşaat 

İnşaat 

Büyük O n a n m ve İkmal 

12Ders l ik+SporSI . 

16 Derslik 

500 Öğrencilik 
240 Ofir M E B 2000.41+Pan 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2003-2003 

2001-2004 

2002-2004 

1996-2003 

1996-2006 

1.000.000 

1.400.000 

396.000 

4 .000 

600 000 

400.000 

500.000 

375.000 
4.677.000 

860 
1.204 

342 
3 

516 
344 
430 
32 

4.02 

I 

S 
I A*. 

MİLÜ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Yatırımlar ve Tesisler DaRtsi Başkanlığı 

(2004 Yık Yatrnnmn İler Batında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

IŞIN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
T A R M 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BALŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

Z004H010010 
20O4H01OO20 
20O2H01O150 
2OO2H01O15O 
2004H01OO70 
20O4H01OO90 
20O2H01O390 
2004H01O200 
1996H020160 
1996H020160 
2001H010510 

ŞIRNAK 
Anaokulu inşaatı 
Anaokutan Büyük Onanm 
lllıojıetim okutan 
ilköQr«Um okunan 
Büyük Onanm + Muhtelif Büyük Onarını 
kagretkn Okutan • Ek Derslik 
Genel Lise 
Genel Use 
Endüstri Meslek Lisesi 
Kız Meslek Lisesi 
Silopi Lisesi Ek Bina 

ŞIRNAK 
ŞIRNAK 
ŞIRNAK 
ŞIRNAK 
ŞIRNAK 
ŞIRNAK 
Şımak-Cizre 
Şımak-Merkez 
Şımak-Merkez 
Şımak-Merkez 
Şımak-Silopi 

İnşaat 
Büyük Onarım 
İnşaat 
inşaat 
Büyük Onanm 
inşaat 
16 Derslik 
24 Derslik 
500 Öğrencilik 
240öğr.MEB.2000.41+Pen 
12DwsN»SporSI 

2004-2004 
2004-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2004-2004 
2004-2004 
2002-2006 
2004-2007 
1996-2004 
1998-2007 
2001-2006 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.280.000 
410.000 
100.000 
460.000 
450.000 

2.720.000 

236.200 
29.400 

0 
0 

3.350X69 
3.879 405 
1254.400 

401.800 
98.000 

470.400 
441.000 

10.160.873 

205.494 
25.578 

0 
0 

2.914.559 
3.375.062 
1.091.328 

349.566 
85.260 

409.248 
383670 

8.(39.785 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9.2005 O: 2 

EK - 3/1 

2003 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

ŞIRNAK (Milyon TL) 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.

I.B
.O

. 
P.I

.O
. 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanırı 

Derslik 

Sayı 
Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Dersim 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

u 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

» 5 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3z 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
10 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ü 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

z4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 

15 

15 
3 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

5 
0 
0 
0 
0 

42 
0 
0 
0 

23 

8 
0 
0 
0 
0 

39 
0 
0 
0 

23 

47 
0 
0 
0 

23 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
YA

PİM
 B

ÜT
ÇE

Sİ
 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel idare+Geçen Yıldan Devir + Diğer Gelirler 

Halk Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edien Ek Kaynak 

bin Yapım Bütçesi Toplamı 

2.602.000 

2.014.269 

4.616.269 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yıb 

Ödenek Okul Saysı 

IteritüYıUar 

Ödenek ihtiyacı 

666.000 

Okul Sayısı 

6 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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EK - 3/2 

YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 
GERÇ. 

Cizre Kebeli köyü IÖO 

Beytüşşebap Merkez A.O. 
İdil AO 
Silopi AO 
Cizre Zübeydehanım İÖO 
Merkez Doğkonak köyü İÖO 
İdil Tepeköy köyü İÖO 
İdil Aksoy köyü İÖO 
Merkez Rekabet Kurumu İÖO 
Merkez T.Gen. Ö.Keçecigil İÖO 
Merkez Bahçeüevler İÖO 
Merkez İsmetpaşa İÖO 
Merkez Başağaç köyü İÖO 
Beytüşşebap 75.Yıl İÖO. 
Beytüşşebap Günyüzü köyü İÖO 
Beytüşşebap Muthıca köyü İÖO 
Güçlükonak Merkez İÖO 
Cizre VJKamil Acun İÖO 
Cizre YİBO 
İdil Mrk. Anafartalar İÖO 
İdil YİBO 
Silopi Vali Kamil Acun İÖO 
Uludere Yemişli köyü İÖO 
Uludere F.S.Mehmet İÖO 
Uludere Şenoba 60.Yıl İÖO 

Şırnak 

Sımak 
Şırnak 
Şırnak 

i Şırnak 
Sımak 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Sımak 
Sumak 
Sunak 
Sunak 
Şırnak 
Sunak 

8 ders 

200 öğr. 
100 öğr. 
100 öğr. 
Onarım 
8 ders 
8 ders 
8 ders 

Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 

72 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 2 3 1 5 -
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İLİ 

2004 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

ŞIRNAK (MlyonTL) 

3?B 

^ ^ ö d ^ 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 
Y.

I.B
.0

. 
P.

1.
0.

 

İİİİİlffi 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onarım 

Dersle 

Sayı 

Büyük Onanm 

Ders* 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lopnan 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

DersNk 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Say. 

Daire 

Sayı 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

gjlllljjj 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

asilli 
76 

8 

8 

1 

0 

0 

0 

20 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ı£m&aiİi$Stou 

48 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SsfSBRaKHp 

36 

5 

8 

1 

0 

0 

0 

20 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

Pİ
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edien Ödenek 

ÖZBI İdare + Geçen Yıldan Devir+Diğer GeMer 

HahKattası 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

hin Yapan Bütçesi Toplam 

4.493.219 

2.658.562 

7.151.781 

O: 2 

EK - 4/1 
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Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

8 

0 

0 

0 

0 

89 

0 

0 

0 

25 

48 

0 

0 

0 

0 

49 

0 

0 

0 

25 

97 

0 

0 

0 

25 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yık 

Ödenek 

129.000 

Okul Sayısı 

2 

IterikiYdar 

Ödenek hoyaa 

666.000 

Okul Sayısı 

6 

HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Ders» 

0 

Sayı 

0 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 21.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ 

19 . 9 . 2005 O: 2 

EK - 4/2 

PROJE ADI İLİ KARAKTERISTIK FİZİKİ 
GKRÇ. 

İdil Ortaköy köyü İÖO 
tdil A. Yavşan köyü ÎÖO 
Uludcre Dağdibi köyü İÖO 
Cizre Merkez Nuh mah. İÖO 

Cizre Kebeli köyü İÖO 
Güçlükonak Merkez AO 
Silopi Merkez AO 
Merkez Araköy köyü İÖO 
Cizre Merkez K. Acun İÖO 
İdil Özen köyü İÖO 
İdil Vanmlı köyü İÖO 
Uluoere Bulakbaşı köyü İÖO 
Merkez Cumhuriyet İÖO 
Merkez İstiklal İÖO 
Merkez Balveren mah İÖO 
Merkez Kumçaü bel. İÖO 
Merkez Kızılsu köyü İÖO 
Cizre Katran köyü İÖO 
Cizre Sait Atak İÖO 
Cizre Merkez Menderes İÖO 
Cizre Merkez Fatih İÖO 
Güçlükonak Merkez İÖO 
İdil Köyceğiz köyü tÖO 
İdil Merkez Atatürk İÖO 
Silopi Merkez S.Demirel İÖO 
Beytüşşebap Çığlıca köyü İÖO 
Uludere Uzungeçit İÖO 
Uludere Gütyazı köyü İÖO 
Merkez Kumçaü Vali Aydın Arslan YİBO 
Prefabrik İlköğretim okulu (13 adet) 
Merkez İsmctpaşa İÖO 
Merkez Kız YİBO 
Merkez Bahçelievler İÖO 
Silopi Doruklu köyü İÖO 
Güçlükonak YİBO 
Beytüşşebap YİBO 

8ders 
8 ders 
8 ders 

24 ders 

8 ders 
100 öğr. 
Onanm 
4 ders 

8 ek ders 
8 ders 
8 ders 
8 ders 

Onarım 
Onarım 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 
Onanm 

18 
20 
30 
32 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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PAKET 
NO 

E
F
İK

A
P

2.
M

5.
İP

07
 

SIRA NO 

1 

2 

3 

(M.£ İJ B. | 
|öL.^^|L^r -,_'] 

PROJE NO 

EFİKAP2.M5.P137 

EFİKAP2.M5.P138 

EFİKAP2.M5.P13B 

İLİ 

ŞIRNAK 

ŞIRNAK 

ŞIRNAK 

İLÇESİ 

İDİL 

CİZRE 

SİLOPİ 

ŞIRNAK İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATLARI 

İŞİN ADI 

YİBO 
SPOR SALONU 

LİSE 

İ.O. 

KARAKTERİSTİĞİ 

SPOR SALONU 

LİSE ÖĞRETİM BİNASI 

İLKÖĞRETİM BİNASI 

TİP PROJE NO 

G.Ü.S.S 

İ l 
V 

MEB.2000.07 

1125 R-480 
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635.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/7606) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ \*-l*> ^ / ö /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan 

yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7606 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Şırnak ilindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe 
hazırlanıp Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programı özeti ve 
programda yer alan işlerin listesi (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Liste v 
2- Yapım Programı özeti ve Listesi 

- 2 3 1 9 -
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatınm Programının İller Bazında Dağılımı) 

1 

iti 
O 
1 

PROJE NO 

2OO5H010020 

2005H010020 

20O5H010030 

20O5H010010 

2005H010030 

1997H010210 

1997H010210 

1997H010210 

1993H020030 

1998H020100 

PROJE ADI 

ŞIRNAK 
İköjretim0ku!lan+Ek Derslik 

ilköjreĞm Okıılan* Ek Derstik 

lötöğrebm Okuları Büyük Onarımı 

Anaokulu İnşaatı 

Anaokulu Büyük Onarımı 

Sitopî Lisesi Ek Bina 

Genel Lise 

Genel Lise 

Endüstri Meslek Lisesi ikmali (GAP) 

Kız Meslek Lisesi (GAP) 

YER (İL VE ilçesi) 

Sımak 

Sımak 

Sımak 

Sımak 

Sımak 

Şırnak-Siopi 

Sımak-Cizre 

Şımak-Merkez 

Şımak-Merkez 

Şımak-Merkez 

KARAKTERİSTİK 

inşaat 

inşaat 

Büyük Onarım 

inşaat 

Büyük Onarım 

12dersfik*5porsal 

16 Derslik 

24 Derslik 

ikmal İnşaat 

240 öğr.MEB.200O.41RK-*Pan 

BAŞLAMA 

BİTİŞ YILI 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2001-2006 

2002-2006 

2004-2007 

1996-2006 

1998-2006 

2005 YILI 

ÖDENEĞİ 

5.600.000 

0 
0 

251.000 

10.000 

963.500 

867.150 

289.050 

578.100 

1.250.623 

9.809.423 

Serbest 

ödenek 

4.600.344 

0 
0 

150.500 

8,156 

651.480 

586.332 

195444 

346.827 

74987C 

7.288.953 

LTe 

2. 

3.5 
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2005 YILI 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM PROGRAMI ÖZETİ 

O : 2 

E K - 2/1 

İLİ : 

«S 
u 

H 
O 
ea 

ı 
>• 

W 
X 
O 

o 

ŞIRNAK 

GEÇI-N YIL UÜ IÇI'-SİNUKN ULVREDİUİN ÖUI-M-K 

OU HÜTVH: YILINDA İLÖ7JİL İDARKSİNOF.N KONULAN ÖDENLK 

222 SAYILI KANUNUN (76/d,c,f,g,lıjj) IIKRALARINA GÖRE 

BAKANLIKÇA 

TOPLU ÖUF.NF.KLF.R 

(7Mb) 

200511010020-lLKÖeRCl İM OKULLARI «-EK DERSLİK 

200511010030 RÜYÜK ONARIM (İlköğretim okulları) 

2O05II010O10 ANAOKULU İNŞAATLARI 

2005110100.10 BÜYÜK ONARIM (Okulöncesi 1-gHinı) 

TOPLAM BÜTÇE 

YATIRIM HARCAMALARI t 

DİĞER 1IAHCAMALVR 

VTL 

4.409.131 

1.364.913 

5.Ö0Ö.ÖÖ0 

251.000 

10.000 

11.035.044 

9.455.062 

1.579.982 

İŞİN ÖZELLİĞİ 1 

3 
3 

< 
< 

13 
53 

E 
-s 
e 

1 
£ 
S 
&ş 

$83 
- • J U 

3£ 
^2 

DEVAM EDEN İŞLER 

K Ö Y 

DERS 

YENİ DERSANE | 

I X DİNA D 

LOJMAN 1 

UNARIM 1 

VF.Nİ DIİRSANB 1 

\\K BİNA 

LOJMAN 

SPOR S A İ J O N U 

ONARIM 

YF.Nİ UERSANF. 

HKBİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

(İARAJ-m-KÇİ KULÜBESİ 

UNARIM 

YENİ DERSANE 

l:K BİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

SPOR SALONU 

IÎARAJ-R1:.KÇİ KULl'mi-Sİ 

UNARIM 

K A M U L A Ş T I R M A 

24 

m. 

3 

I 

ŞEHİR 

DERS 

24 

iş s. 

1 

I 

YENİ İŞLER 

K Ö Y 

DERSJjŞS. 

56 8 

11 

— 

ŞEI I İK 

DERS 

lOOüg 

32 

M 

İŞ S. 

1 

2 
2 

9 

1 

TOrLAM SAYI 

K Ö Y 

DERS 

80 

İŞ S. 

II 

II 

1 

ŞEHİR 

DERS 

lOOög 

56 

İŞ S 

1 

2 
3 

9 

1 
1 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

i Sıra j 
I No j Proje Adı ve Yeri 

Sayı 

?- co d" m cj« ?|to £ t 
Uygulana 

nTip-
Özet 

Proje No 

İnş Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlam 
Bitiş 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Nakli Yekûn 

Uludere Şenoba YİBO 
Onarımı 

Uludere Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu Onarımı 

Uludere Ortabağ Köyü 
ilköğretim Okulu Onarımı 

Uludere Ortaköy Köyü 
İlköğretim Okulu Onarımı 

I X 

î x 
! 

İ X 
İ i 
: î 

i X: 

i i 

i i 
I ı 
ş 

j 
I 

i ; ! i i l 
I ! ! ! I ! 

X 

X 

X 

X 

! 
2005 

2005 

2005 

200 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

*Q ı Proje Adı ve Yeri 

I 

Ş
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1 
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i 
B
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sl
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) 

P
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n 
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O
na

rım
 Uygulana 

n Tip-
Özel 

Proje No 

inş. Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
inşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Nakli Yekûn 

İdil Sırtköy ilköğretim Okulu 
Onarmı 

idil Çığır Köyü İlköğretim 
Okulu Onarımı 

İdil Alakamış Köyü İlköğretim 
Okulu Onarım 

Silopi YİBO Onarımı 

Silopi Ş.ÜsteğA Konuksever 
İlköğretim Okulu Onarımı 

Silopi K.Teoman Ünisan 
İlköğretim Okulu Onarımı 

- • 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

88 

88 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

! 
i | 1 
! 1 | 2005 
j 

i 

i 
i 1 
1 
i 
i i 
1 
1 

i 
i 
1 
i 

1 

I i 

1 2005 

2005 

2005 

2005 

2005 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

| 
1 

Sıra! _ . . . w . 
No Proje Adı ve-Yerı 

i 
i 

Şe
hi

r 

K
öy

 

Sayı 

Ye
ni
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Ek
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a 
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) 

Pa
ns
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on

 

Sp
or

 
Sa
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nu

 

Lo
jm

an
 

O
na

rım
 Uygulana 
n Tip-
Özel 

Proje No 

İnş. Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Baş 
B 

ÎNakli Yekun İ ! 88 i i i | i i | i 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Beytüşşebap Boğazören 
İlköğretim Okulu Onarımı 

Beytüşşebap Bolağaç Köyü 
İlköğretim Okulu Onarımı 

Cizre ismail Ebul-lz ilköğretim 
Okulu Onarımı 

CizYe Vatan İlköğretim Okulu 
Onarımı 

Cizre Kayaköy Köyü 
İlköğretim Okulu 

Cizre Reşmil Köyü İlköğretim 
Okulu Onarımı 

idil Fatih İlköğretim Okulu 
Onarımı 

TOPLAM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I:-
88 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
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TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

Sıra 
No 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Proje Adı ve Yeri 

Nakli Yekûn 

İdil Yarbaşı Köyü İlköğretim 
Okulu 

İdil Özbek Köyü İlköğretim 
Okulu 

Silopi Kizir Mevkii İlköğretim 
Okulu 

Merkez Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu Onarımı 

Merkez 75Yıl Geçitboyu 
İlköğretim Okulu 

Merkez Rekabet Kurumu 
İlköğretim Okulu Onarımı 

Beytüşşebap Taşarası Köyü 
ilköğretim Okulu Onarımı 

TOPLAM 

i 
Şe

hi
r 

X 

X 

X 

x 

i 
.... 

Sayı 

m ^ 
«D O 

• > — 

64 
JL, 8 

X 

X 

8 

8 

88 

i 
Ek
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j 
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. c 
:<0'. 

a. 
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X 

X 

X 

X 

Uygulana 
nTIp-
Özel 

Proje No 

10416 

10416 

10416 

İnş. Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

463 | 926 

463 

463 

V A L İ 

Osman GÜNEŞ 

926 

926 

Başlama 
Bitiş 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 



TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

Sıra 
No - Proje Adı ve Yeri 

Şe
hi

r 
Kö

y 

Sayı 

Ye
ni
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Ek
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(D
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) 
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on
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or

 
Sa

lo
nu

 
Lo
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an

 

O
na

rım
 Uygulana 

n Tip-
Özel 

Proje No 

İnş. Alanı (m2) 

_ . Toplam Taban ı ^ . . İnşaat Alanı .; Alanı 

Ba 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B.Şebab Gökçe Köyü 
İlköğretim Okulu 

B.ŞebapBeşağaç Köyü 
İlköğretim Okulu 

B.Şebap Akçayol Köyü 
İlköğretim Okulu 

Uludere Bulakbaşı Köyü 
İlköğretim Okulu 

Cizre Merkez İlköğretim 
Okulu 

Cizre Aşağıçeşme Köyü 
İlköğretim Okulu 

Cizre Çavuş Köyü İlköğretim 
Okulu 

TOPLAM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

4 

8 

8 

24 

8 

8 

64 

' ! 

ı 

1 

i 
I 

i 
1 i 

1 

Özel 

Özel 

10416 

10416 

10415 

10416 

10416 

266 

266 

463 

463 

594 

463 

463 

532 

532 

926 

926 

2376 

926 

926 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

I 
S» 

>4 
I 

İ Sıra i 
I No! 

Proje Adı ve Yeri 

' ' ; Sayı i İnşaat Alanı (m2) 
. ,_ . _ , - Uygulana L. . , „ 

'H i 1 " ? ; ! s ' ç "Tip- j Toplam Başlama\ 
* S ' = 1 ! 5 İ : | | öze. i Taban | ^ j BK., i 

! = • JL • . ö1 u ProieNo; Alanı s * . 

Kesif Bedeli 
! 

_ . - > .,î S ProjeBedeHj 
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x a 
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_*J?1 ...İ....Jİ.6.. i 2001-2005 

594 ! 2376 

10416 ! 463 926 
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- : _ I 
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414.239] 3S1.tlt-\ 

2004-200S j 939..M.U .?31- S O T [ . 
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20O4;2OMJ ,_..415.000 314.2tyo i__ 

I i 
TOPLAM 
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TABLO 8 
YENİ ANAOKULLARI 

Sıra 
No Proje Adı ve Yeri 

Şe
hi

r 

Kö
y 

Sayı 
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a 
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O
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rım

 , l y a „ . a n J İ n S a a t A l a m < m 2 > 
nTip- 1 
Özel | T a b a n 

Proje No { A l a m 

Toplam 
inşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

1 

2 

3 

Uludere Uzungeçit Anaokulu 

Merkez 75.Yıl Anaokulu 

MrkSema Küçüksöz Anaokulu 

TOPLAM 

X 

X 

X 5 

5 

X 

X 

Özel 266 532 2005 

2005 

2005 
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636.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/7607) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri neferdir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAV, . 8 14*1111101-1,93 10 AĞUSTOS 2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7607-12827/36615 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in. "Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği (7/7607) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

- 2329 -
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M I R E L ' I N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N C E V A P L A R I M I Z 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Bitlis İline 2003-2004 yıllarında yapılan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağh,llgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11. maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma ödemeleri, Küçük Sanayi Siteleri 
(KSS) Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının 
tamamı kredi ile desteklenmektedir. 

Bu çerçevede; 2003-2004 Yılı Yatırım programında söz konusu illerde yer alan OSB 
ve KSS projelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 
2003 yılı Yatırım Programı (Milyon TL) 
Proje 
adı/Karakteristik 

2003 yılı 
ö d e n e ğ i 
(net) T L 

2003 yılı Revize 
ö d e n e ğ i T L 

2003yıh 
Harcaması T L 

Planlanan Bitiş 
SUresi 

Bitlis Ahlat Selçuklu 
KSS/50 işy-a.y. 

602.000 602.000 418.274 2004 

2004 yılı Yatırım Programı 
Proje adı/Karakteristik 

Bitlis Ahlat Selçuklu 
KSS/50 işy-a.y.(*) 
BitlisOSB/200Ha.(50Ha) 

2004 yılı 
Ödeneği 
(net) T L 

522.000 

2004 yılı Revize 
ö d e n e ğ i TL 

772.000 

1.002.000 

(Milyon TL) 
2004 yılı 

Harcaması TL 

690.894 

1.000.000 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2004 

2008 

K Ü Ç Ü K V E O R T A ÖLÇEKLİ SANAYİ G E L İ Ş T İ R M E VE 
D E S T E K L E M E İDARESİ B A Ş K A N L I Ğ I 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, BİTLİS ilinde faaliyet gösteren 44 işletmeye anket 
uygulattırılmıştır. KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket 
sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları talep edilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBÎ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. BİTLİS ilinde anket yaptırılan işletmelerden 200S yılında 
desteklerden yararlanmak için 1 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer 
işletmelerden de SYH doldurmaları ve V A N ilindeki Merkezimize iletmeleri beklenmektedir. 
Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ve 
işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında V A N ilindeki İGEM'in bütçesi 
625.720.000.000.-TL. 2005 yılı için V A N ilindeki İGEM Merkezimize 603.000,00 YTL ( 
sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek bütçesi konulmuştur. Bu 
bütçeler V A N ili ve hizmet kapsamı alanında olan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerindeki 
işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında BİTLİS ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek miktarı; 
20.425.068.657.- TL'dir. 2004 yılında ise bu miktar 45.237.095.447.-TL'yi bulmuştur. 

Cevap 3 - 2004 yılında VAN'daki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 7,23%' U BİTLİS 
ilindeki işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 3.024.500.-YTL'lik destek 
bütçesinin 1,52 %'si BİTLİS ilinde bulunan işletmelere, ilk altı ayda kullandırılmıştır. 
(Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında destekler 
durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri 
BİTLİS ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

S Ü M E R HALICILIK V E EL SANATLARI SANAYİ V E T İ C A R E T A.Ş. 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Siirt 
Halıcılık Bölge Şefiiği'nin çalışma hinterlandında bulunan Bitlis ili ve ilçelerinde, 2003-2004 
yıllarında herhangi bir üretim faaliyetimiz ve projemiz bulunmamaktadır. 
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63 7. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı 
(7/7608) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

K e m a l D E M I R E L 
Bursa Mi l le tveki l i 

Bitlis il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kül türü, 

tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ett iği yer i a lmak için çaba harcamaktadır. 

İ l imizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ett iği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bitlis i l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne' kadâ.fâirv 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4 . Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedef lenmektedir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 0 1 - 4 a '2~ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

,1 0 AĞU 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7608-12837/36601 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7608) esas nolu 
yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi 
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M İ R E L ' İ N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N C E V A P L A R I M I Z 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Bitlis İline 2005 yılında planlanan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,tlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği Üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11. maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma ödemeleri , Küçük Sanayi Siteleri 
(KSS) Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının 
tamamı kredi ile desteklenmektedir. 

Bu çerçevede; 2005 Yılı Yatırım programında söz konusu ilde yer alan OSB ve KSS 
projelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 
2005 yılı Y a t ı r ı m P r o g r a m ı 

( Y T L ) 
P ro je 
a d ı / K a r a k t e r i s t i k 

M e r k e z 
OSB/200ha. (50Ha) 

2005 yılı 
ö d e n e ğ i 

(net) Y T L 

4.982 

2005 yılı Revize 
ö d e n e ğ i Y T L 

4.982 

2005 yılı 
H a r c a m a s ı YTL, 

(21.07.2005 
i t ibar iyle) 

P l a n l a n a n Bitiş 
Süres i 

2008 

(*) Bitlis-Ahlat Selçuklu KSS 2004 yılında bitirilmiştir. 

K Ü Ç Ü K V E O R T A Ö L Ç E K L İ SANAYİ G E L İ Ş T İ R M E V E 
D E S T E K L E M E İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I 

K O S G E B , stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri 
Tabanına kaydedilmiştir. Bu kapsamda, BİTLİS ilinde faaliyet gösteren 44 işletmeye 
anket uygulattırılmıştır. KOSGEB' in veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, 
yaptırılan anket sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları talep 
edilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBl ' le re destek ve 
geliştirme hizmetleri vermektedir. BİTLİS ilinde anket yaptırılan işletmelerden 
2005 yılında desteklerden yararlanmak için 1 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) 
doldurmuş olup, diğer işletmelerden de SYH doldurmaları ve V A N ilindeki 
Merkezimize iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar 
marifetiyle yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde 
bu işletmeler K O S G E B desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, K O S G E B destek veren bir kuruluş 
olup, 2003 yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, 
iller bazında destek bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında 
V A N ilindeki İGEM' in bütçesi 625.720.000.000.-TL. 2005 yılı için VAN ilindeki 
İGEM Merkezimize 603.000,00 YTL ( sadece SYH kapsamındaki destekler için 
konulan meblağdır) destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler V A N ili ve hizmet 

kapsamı alanında olan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerindeki işletmeler için ayrılan 
bütçedir. 

2003 yılında BİTLİS ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 20.425.068.657.- TL'dir . 2004 yılında ise bu miktar 45.237.095.447.-TL'yi 
bulmuştur. 

Cevap 3- 2004 yılında VAN'dak i Merkezlerimize ayrılan bütçenin 7 ,23%' ü 
BİTLİS ilindeki işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 3.024.500.-
YTL' l ik destek bütçesinin 1,52 %'s i BİTLİS ilinde bulunan işletmelere, ilk altı ayda 
kullandırılmıştır. (Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005 ' in ilk 
dört ayında destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ ' le rden gelen destek talepleri muvacehesinde K O S G E B 
destekleri BİTLİS ilinde faaliyette bulunan KOBl ' le re kullandırılacaktır. 

S Ü M E R H A L I C I L I K V E E L S A N A T L A R I SANAYİ V E T İ C A R E T A.Ş . 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Siirt 
Halıcılık Bölge Şefliği 'nin çalışma hinterlandında bulunan Bitlis ili ve ilçelerinde, halen 
herhangi bir üretim faaliyetimiz ve planlanmış fiziki bir projemiz bulunmamaktadır . 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu kapsamda Bitlis yöresinde de halıcılık faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. 
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638.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/7609) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatarımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4 . Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 10 AĞUSTOS 2005 

SAYI : B 14.0.BHİ01-İ+3C 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

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

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7609-12908/36698 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/7609) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdjm edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

akanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Elazığ İline 2005 yılında planlanan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,İlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

2005 yıh Yatınm Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Elazığ Yeni KSS 
Merkez IIIOSB 
Elazığ II OSB/ yol 
kap.işi 

gramı 
2005 yılı 
ödeneği 

(net) YTL 

2.989.200 
4.982 

49.820 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

2.989.200 
4.982 

49.820 

(YTL) 
2005 yıh 

Harcaması 
YTL(21.07.2005 

itibariyle) 
839.857 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 
2008 

2005 
(*) Elazığ-Merkez Hayvan Ürünleri OSB kendi imkanları ile devam etmek istediğinden; 2005 
Yatınm Programından çıkarılmıştır. 

T.ŞEKER FABRİKALARI AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2005 yılı Yatınm Programında ise Elazığ Şeker Fabrikası'na Î.Y.T. Projesi kapsamında 
"Vakum Kazanı Kanştırıcısı (2 takım)", "Kart Basma Sistemi", "Ambalajlama Hattına + -
sıfır Kantan (1 adet)", "G-FZ 650 Santrifüj Panosu (3 adet)" işlerine 210 000 YTL, Fabrika 
Meydan Tesisleri Takviye ve Modernizasyonu projesi kapsamında "Yüzdürmeli Yer Silosu, 
Boru, Armatür, Muhtelif İnşaat ve Montaj İşleri" işlerine 700 000 YTL olmak üzere toplam 
910 000 YTL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanmıştır. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Malatya'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(İGEM) ELAZIĞ ilinde faaliyet gösteren 181 işletmeye anket uygulattınlmıştır. KOSGEB'in 
veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptınlan anket sonuçlanna göre Stratejik Yol 
Haritası (SYH) doldurmalan talep edilmiştir 

Cevap 1- Yukanda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. ELAZIĞ ilinde anket yaptınlan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için 41 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer 
işletmelerden de SYH doldurmalan ve Malatya ilindeki Merkezimize iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlanna göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukanda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
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bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Malatya ilindeki İGEM'in 
bütçesi 2.800.000.000.000 TL .2005 yılı için Malatya ilindeki İGEM Merkezimize 
1.494.000,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek 
bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Malatya ili ve hizmet kapsamı alanında olan Bingöl, 
ELAZIĞ ve Tunceli illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında ELAZIĞ ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 77.559.438.968.- TL'dir. 2004 yılında ise bu miktar 593.676.446.102.-TL'yi 
bulmuştur. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ELAZIĞ'da 
2004 yılından günümüze kadar, 4 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın "KOBİ 
Destek Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla 595.000.000.000 .-TL'lik Banka 
kredisi kullanmışlardır. Yine KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile 
imzaladığı protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 14 işletme yararlanmış ve 
1.758.260.000.000 TL'lik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz 
konusu bankalara KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında Malatya'daki Merkezimize ayrılan bütçenin %21'i 
ELAZIĞ'daki işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 1.494.000,00,-YTL'lik 
destek bütçesinin %10'luk kısmı ELAZIĞ ilinde ilk altı ayda kullandırılmıştır 
(Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında destekler 
durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri 
ELAZIĞ ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüz çalışma hinterlandında bulunan Elazığ ili 
ve ilçelerinde, halen herhangi bir üretim faaliyetimiz ve planlanmış fiziki bir projemiz 
bulunmamaktadır. 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu kapsamda Elazığ yöresinde de halıcılık faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. 
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639.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/7610) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

D 1 / ( n D U t f t 1 ı .9 t 10 AĞUSTOS 2005 
SAYI : B 14.0.BHI 01- t 3 1 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7610-12919/36709 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in. "Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tonrtmdan 
cevaplandırılmasın, istediği (7/7610) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMEREL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Elazığ İline 2003-2004 yıllannda yapılan 
yatırımlara ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı.îlgili Kuruluşlarım ilgilendiren hususlar aşağıda 
sunulmuştur. 

2003 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Elazığ Yeni 
KSS/202işy-a.y. 
Merkez Hayvan 
ürünleri OSB/20 Ha. 

gramı 
2003 yılı 
ödeneği 
(net) TL 

1.204.000 

172.000 

2003 yılı Revize 
Ödeneği TL 

1.344.000 

172.000 

( 
2003 yılı 

Harcaması TL 

1.316.973 

232 

Milyon TL) 
Planlanan Bitiş 

Süresi 

2005 

2004 

2004 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Elazığ Yeni KSS 
Hayvan Ürünleri 
OSB (*) 
Merkez IH OSB/190 
Ha.(50Ha.) 

gramı 
2004 yılı 
ödeneği 
(net) TL 

1.653.000 
130.500 

1.000 

2004 yılı Revize 
ödeneği TL 

1.653.000 
130.500 

1.000 

( 
2004 yılı 

Harcaması TL 

1.553.000 
— 

— 

Milyon TL) 
Planlanan Bitiş 

Süresi 

2005 
2004 

2008 

T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Teşekkülün 2003 yılı Yaünm Programı'nda Elazığ Şeker Fabrikası'na l.Y.T. Projesi 
kapsamında "Kalorifer Kazam", "Kondansatör Tadilatı înşaat İşleri", "Elektronik Kantar 
Temeli (80 tonluk)", "C02 Pompalarının Yer Değiştirilme İnşaat işleri", "Kireç Dairesi 
Tadilatı", "Kondansatör Tadilatı, Boru, Armatür, Çelik Tadilat", "Vakum Kanştıncı", 
"Elektronik Kamyon Kantan (80 tonluk)", "C02 Pompalarının Yer Değiştirmesi ve Dişli 
Kutusu (3 adet)" ve "Fuel-Oil Pompası (2 tk. Motor dahil komple)" işleri yapılarak toplam 
214 000 YTL harcama yapılmıştır. 

2004 yılı Yaünm Programında ise Elazığ Şeker Fabrikası'na Î.Y.T. Projesi kapsammda 
"Telefon Santrali", "Vakum Kanşüncı ve Tadilatlan (3 adet)" işlerine 177 000 YTL, Fabrika 
Modernizasyonu ve Otomasyonu projesi kapsammda "Dom Seviye Kontrol Eksiklerinin 
Tamamlanması" işlerine 51 000 YTL, Aük Su Anümı Projesi kapsamında "Muhtelif Makine 
Tesis", "Muhtelif înşaat İşleri" için 52 000 YTL olmak üzere toplam 280 000 YTL harcama 
yapılmıştır. 

- 2337 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 işletmeye 
anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Malatya'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(IGEM) ELAZIĞ ilinde faaliyet gösteren 181 işletmeye anket uygulattınlmıştır. KOSGEB'in 
veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre Stratejik Yol 
Haritası (SYH) doldurmaları talep edilmiştir 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBl'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. ELAZIĞ ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için 41 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer 
işletmelerden de SYH doldurmaları ve Malatya ilindeki Merkezimize iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Malatya ilindeki ÎGEM'in 
bütçesi 2.800.000.000.000 TL .2005 yılı için Malatya ilindeki İGEM Merkezimize 
1.494.000,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek 
bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Malatya ili ve hizmet kapsamı alanında olan Bingöl, 
ELAZIĞ ve Tunceli illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında ELAZIĞ ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 77.559.438.968.- TL'dir. 2004 yılında ise bu miktar 593.676.446.102.-TL'yi 
bulmuştur. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ELAZIĞ'da 2004 
yılından günümüze kadar, 4 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası 'nın "KOBİ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla 595.000.000.000 .-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır. Yine KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile imzaladığı 
protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 14 işletme yararlanmış ve 
1.758.260.000.000 TL'lik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz 
konusu bankalara KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında Malatya'daki Merkezimize ayrılan bütçenin %2J 'i ELAZIĞ'daki 
işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 1.494.000,00.-YTL'lik destek bütçesinin 
%10'luk kısmı ELAZIĞ ilinde ilk altı ayda kullandırılmıştır (Yönetmelik 
değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında destekler durdurulduğu için 
hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri 
ELAZIĞ ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüz çalışma hinterlandında bulunan Elazığ ili 
ve ilçelerinde, 2003-2004 yıllarında herhangi bir üretim faaliyetimiz ve projemiz 
bulunmamaktadır. 
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640.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı 
(7/7611) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal D E M İ R E L 
Bursa Mi l le tveki l i 

Kilis il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kül türü, 

tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve tur izmde hak ett iği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis il imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4 . Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 10 AĞUSTOS 2005 

SAYI : B 14.0.BHİ 0 1 - h S 9 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

i L G l : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7611-12931/36721 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in. "Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7611) 
esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AliÇOŞKt(N> 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Kilis tline 2005 yılında planlanan yatırımlara ilişkin 
Bakanlığımız ve Bağhjlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

2005 yılı Yatırım Programı (YTL) 
Proje 
adı/Karakteristik 

2005 yılı 
ödeneği 

(net) YTL 

2005 yılı Revize 
ödeneği YTL 

2005 yüı 
Harcaması 

YTL(21.07.2005 
itibariyle) 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

Merkez-Yeni KSS 
Merkez- Pek.ve 
Helv. KSS 

1.096.040 

4.982 

1.096.040 

4.982 

623.648 2005 

2008 

(*) Kilis Merkez OSB eksik elektrik işleri 2004 yılında tamamlanmıştır. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 işletmeye 
anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, KİLİS ilinde faaliyet gösteren 19 işletmeye anket 
uygulattırılmıştır. KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket 
sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmalan talep edilmiştir. Bu bağlamda, ilgi 
yazınız ekindeki; 7/7269 ve 7/7270 no.lu soru önergelerine ilişkin cevaplar aşağıya 
dercedilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. KİLİS ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden 
yararlanmak için 1 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden 
de SYH doldurmalan ve KÎLÎS ilinden sorumlu olan GAZÎANTEP Merkezlerimize iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlanna göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukanda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazırlda destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında GAZÎANTEP ilindeki ÎGEM'in 
bütçesi 1.059.195.000.000.-TL ve LABORATUAR'm lOO.OOO.OOO.OOO.-TL'dir. 2005 yılı 
için GAZÎANTEP ilindeki İGEM Merkezimize 7.238.500,00.-YTL ve LABORATUAR 
Merkezimize 256.800,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler GAZÎANTEP ili ve hizmet kapsamı alanında olan 
KİLİS ilindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında KİLÎS ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktan; 1.304.000.000.- TL'dir. 2004 yılında ise bu miktar 1.440.000.000.-TL'yi bulmuştur. 
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Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; KİLİS'de 2004 
yılından günümüze kadar KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile imzaladığı 
protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 3 işletme yararlanmış ve 182.436.000.000.-
TL'l ik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara 
KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında GAZÎANTEP'deki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 0,14%'ü 
KÎLÎS ilimizdeki işletmeler tarafından kullanılmışıtr. 2005 yılında ayrılan 7.238.500.-YTL'lik 
destek bütçesinden ilk altı ayda KİLİS ilimizdeki işletmelerimizden faydalanan 
olmamışür.(Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında 
destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBÎ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri KlLİS 
ilinde faaliyette bulunan KOBÎ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren 
Kahramanmaraş Halıcılık Bölge Şefliği'nin çalışma hinterlandında bulunan Kilis ili ve 
ilçelerinde, halen herhangi bir üretim faaliyetimiz ve planlanmış fiziki bir projemiz 
bulunmamaktadır. 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu kapsamda Kilis yöresinde de halıcılık faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. 

641.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ
KUN un cevabı (7/7612) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL ' / 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 
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1. Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 1Q A Ğ U S T O S 2 0 0 5 

SAYI :B14.0.BHİ01-^S 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7612-12942/36732 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/7612) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

)ŞKU^ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

'•r 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Kilis İline 2003-2004 yıllarında yapılan yatinmlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,İlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

2003 yılı Yatırım Programı (Milyon TL) 
Proje 
adı/Karakteristik 

2003 yılı 
ödeneği 
(net) TL 

2003 yılı Revize 
Ödeneği TL 

2003 yılı 
Harcaması TL 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

Merkez Yeni 
KSS/250işy-ç.ok-a.y. 
Merkez-Pekmez ve 
Helva KSS/lOOişy-
a.y. 
Kilis-MerkezOSB/ 
Eksik elektrik işleri 

430.000 

1.720 

258.000 

680.000 

1.720 

258.000 

644.652 2005 

2008 

2004 

2004 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Merkez Yeni KSS 
Merkez-Pek. ve 
Helv.KSS 
Kilis OSB (*) 

gramı 
2004 yılı 
Ödeneği 
(net) TL 

261.000 

11.740 
304.500 

2004 yılı Revize 
Ödeneği TL 

414.000 

17.40 
304.500 

(Milyon TL) 
2004 yılı 

Harcaması TL 

413.481 

... 
304.500 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 

2008 
2004 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 işletmeye 
anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, KİLİS ilinde faaliyet gösteren 19 işletmeye anket 
uygulattınlmıştır. KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket 
sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmalan talep edilmiştir. Bu bağlamda, ilgi 
yazınız ekindeki; 7/7269 ve 7/7270 no.lu soru önergelerine ilişkin cevaplar aşağıya 
dercedilmiştir. 

Cevap 1- Yukanda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. KİLİS ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden 
yararlanmak için 1 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden 
de SYH doldurmalan ve KİLİS ilinden sorumlu olan GAZİANTEP Merkezlerimize iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlanna göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 
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Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında GAZİANTEP ilindeki ÎGEM'in 
bütçesi 1.059.195.000.000.-TL ve LABORATUAR'ın lOO.OOO.OOO.OOO.-TL'dir. 2005 yılı 
için GAZİANTEP ilindeki İGEM Merkezimize 7.238.500.00.-YTL ve LABORATUAR 
Merkezimize 256.800,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler GAZİANTEP ili ve hizmet kapsamı alanında olan 
KİLİS ilindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında KİLİS ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 1.304.000.000.- TL'dir. 2004 yılında ise bu miktar 1.440.000.000.-TL'yi bulmuştur 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; KİLİS'de 2004 
yılından günümüze kadar KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile imzaladığı 
protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 3 işletme yararlanmış ve 182.436.000.000.-
TL'lik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara 
KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında GAZİANTEP'deki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 0,14%'ü 
KİLİS ilimizdeki işletmeler tarafından kullanılmışıtr. 2005 yılında ayrılan 7.238.500.-YTLMik 
destek bütçesinden ilk altı ayda KİLİS ilimizdeki işletmelerimizden faydalanan 
olmamıştır.(Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında 
destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBÎ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri KİLİS 
ilinde faaliyette bulunan KOBl'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren 
Kahramanmaraş Halıcılık Bölge Şefliği'nin çalışma hinterlandında bulunan Kilis ili ve 
ilçelerinde, 2003-2004 yıllarında herhangi bir üretim faaliyetimiz ve projemiz 
bulunmamaktadır. 

642.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/7613) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yabrımlannız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktarı.ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tama'mlanrriamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? . 

SANAYİ VE itCABET BAKANUĞI A Ğ U S T O S ^ 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

SAYI :B14.0 .BHİ01-^> 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7613-12953/36743 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/7613) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdiq\edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

A1İÖOŞKUN 
Sanayi ve Ticaret Balâmı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Siirt İline 2003-2004 yıllarında yapılan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlıjlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

2003 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Merkez OSB 
100Ha.(70 Ha.) 

2003 yıh 
Ödeneği 
(net) TL 

1.376.000 

2004 yılı Yatınm Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Merkez OSB 

2004 yıh 
ödeneği 
(net) TL 

391.500 

2003 yılı Revize 
Ödeneği TL 

1.376.000 

2004 yılı Revize 
Ödeneği TL 

391.500 

(Milyon TL) 
2003 yıh 

Harcaması TL 

1.331.030 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 

(Milyon TL) 
2004 yıh 

Harcaması TL 

378.175 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Şanlıurfa'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(İGEM) Siirt ilinde faaliyet gösteren 18 işletmeye anket uygulattınlmıştır. KOSGEB'in veri 
tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası 
(SYH) doldurmaları talep edilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. Siirt ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden 
yararlanmak için l işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden 
de SYH doldurmaları ve Şanlıurfa ilindeki Merkezimize iletmeleri beklenmektedir. 
Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ve 
işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Şanlıurfa ilindeki İGEM'in 
bütçesi 2.009.510.000.000 TL .2005 yılı için Şanlıurfa ilindeki İGEM 
Merkezimizel.651.500 YTL (Sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Şanlıurfa ili ve hizmet kapsamı alanında olan 
Adıyaman Siirt, Şırnak ve Mardin illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 
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2004 yılında Siirt ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 54.854.160.566 TL'dir. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; Sürt'de 2004 
yılından günümüze kadar, 1 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın "KOBÎ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla 30.000.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır.. 

Cevap 3- 2004 yılında Şanlıurfa'daki Merkezimize ayrılan bütçenin %2,73'ü Siirt'deki 
işletmelere kullandmlmıştır.2005 yılında aynlanl.651.500 YTL'lik destek bütçesinin % 
0,61'lik kısmı SÜRT ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda kullandırılmıştır (Yönetmelik 
değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında destekler durdurulduğu için 
hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri Siirt 
ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığımızın İlgili Kuruluşu olarak halıcılık ve el sanatları sektöründe faaliyet 
gösteren Sümerhalı, kurulduğu 1989 yılından beri Siirt ili ve çevresinde el halıcılığı alanında 
faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu faaliyetler, Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüze bağlı olan, 
Siirt Halıcılık Bölge Şefliği marifetiyle yürütülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2003-yıhnda Siirt Halıcılık Bölge Şefliğimiz 
hinterlandında yer alan üretim faaliyetleri, kurulu 312 adet tezgahta çalışan 244 dokuyucu ile 
sürdürülmüş ve 2314 M2 el halısı üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler karşılığında 
520,536-YTL. fiili harcama yapılmıştır. 

2004-yılında Siirt Halıcılık Bölge Şefliğimiz hinterlandında yer alan üretim 
faaliyetleri, kurulu 312 adet tezgahta çalışan 342 dokuyucu ile sürdürülmüş ve 1336 M2 el 
halısı üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler karşılığında 495,500-YTL. fiili harcama 
yapılmıştır. 

YILLAR 

2003 
2004 

TEZGAH 
SAYISI 

312 
312 

DOKUYUCU 
SAYISI 

244 
342 

ÜRETİM 
MİKTARI 
(M2) 
2314 
1336 

FİİLİ 
HARCAMA 
(YTL) 
520,536 
495,500 
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643.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı 
(7/7614) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 1 4 . 0 . B H İ 0 1 - t 4 ^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

10 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7614-2965/36755 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in, "Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7614) 
esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMIREL' IN 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Sürt Hine 2005 yılında planlanan yatınmlara ilişkin 
Bakanlığımız ve Bağlı,tlgili Kuruluşlarım ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

2005 yılı Yatırım Programı 
(YTL) 

Proje 
adı/Karakteristik 

Merkez OSB 

2005 yılı 
ödeneği 

(net) YTL 

2.989.200 

2005 yılı Revize 
ödeneği YTL 

2.989.200 

2005 ydı 
Harcaması YTL 

(21.07.2005 
itibariyle) 

_. . 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Şanlıurfa'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(ÎGEM) Siirt ilinde faaliyet gösteren 18 işletmeye anket uygulattırılmıştır. KOSGEB'in veri 
tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası 
(SYH) doldurmaları talep edilmiştir. 
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Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBl'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. Siirt ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden 
yararlanmak için 1 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden 
de SYH doldurmaları ve Şanlıurfa ilindeki Merkezimize iletmeleri beklenmektedir. 
Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ve 
işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Şanlıurfa ilindeki ÎGEM'in 
bütçesi 2.009.510.000.000 TL .2005 yılı için Şanlıurfa ilindeki İGEM 
Merkezimizel.651.500 YTL (Sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Şanlıurfa ili ve hizmet kapsamı alanında olan 
Adıyaman Siirt, Şırnak ve Mardin illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

. 2004 yılında Siirt ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 54.854.160.566 TL'dir. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; Siirt'de 2004 
yılından günümüze kadar, 1 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın "KOBİ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla 30.000.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır.. 

Cevap 3- 2004 yılında Şanlıurfa'daki Merkezimize ayrılan bütçenin %2,73'ü Siirt'deki 
işletmelere kullandırılmıştır.2005 yılında ayrılanl .651.500 YTL'lik destek bütçesinin % 

0,61'lik kısmı SİİRT ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda kullandırılmıştır (Yönetmelik 
değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında destekler durdurulduğu için 
hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri Siirt 
ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığımızın İlgili Kuruluşu olarak halıcılık ve el sanatları sektöründe faaliyet 
gösteren Sümerhalı, kurulduğu 1989 yılından beri Siirt ili ve çevresinde el halıcılığı alanında 
faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu faaliyetler, Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüze bağlı olan, 
Siirt Halıcılık Bölge Şefliği marifetiyle yürütülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2005-yıhnda Siirt Halıcılık Bölge Şefliğimiz 
hinterlandında yer alan üretim faaliyetleri, kurulu 312 adet tezgahta çalışan 384 dokuyucu ile 
sürdürülmektedir. Halen Mayıs-2005 sonu itibariyle 1668 M2 el halısı üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler karşılığında 272,269-YTL. fiili harcama yapılmıştır. 

2005 yılı hedefimiz ise; pazardaki arz-talep dengesine göre 312 adet tezgahta, 400 
dokuyucu ile 5000 M2 el halısı üretimi ve 816,154-YTL. harcama yapılması planlanmıştır. 

DÖNEM 

2005 Bütçe hedefi 
2005 Mayıs sonu fiili 

TEZGAH 
SAYISI 

312 
312 

DOKUYUCU 
SAYISI 

400 
384 

ÜRETİM 
MİKTARI 
(M2) 
5000 
1668 

HARCAMA 
(YTL) 

816,154 
272,269 
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644.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/7615) 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış-

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B14.0 .BHÎ01-W 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

O: 2 

1 0 A3U 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7615-12969/36759 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/7615) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali cfeŞKUty 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Çankırı İline 2003-2004 yıUannda yapılan 
yatırımlara ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı.llgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda 
sunulmuştur. 

2003 yılı Yatıran Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

gramı 
2003 yıh 
ödeneği 
(net) TL 

2003 yılı Revize 
ödeneği TL 

2003 yıh 
Harcaması TL 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2004 yılı Yatının Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Çankırı- Çerkeş-
OSB/175 Ha.(S0 Ha) 

2004 yıh 
ödeneği 
(net) TL 

1.000 

2004 yıh Revize 
ödeneği TL 

1.000 

fMilyon TL) 
2004 yılı 

Harcaması TL 

.... 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2008 
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. ÇANKIRI ilinde faaliyet gösteren 34 işletmeye anket uygulattınlmıştır. 
KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre 
Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları talep edilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBÎ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. ÇANKIRI ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için henüz Stratejik Yol Haritası (SYH) dolduran işletme olmayıp, 
işletmelerden de SYH doldurmaları ve ÇANKIRI ilinden sorumlu olan Zonguldak İşletme 
Geliştirme Merkezlerimize iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar 
marifetiyle yapılan değerlendirme sonuçlanna göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler 
KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş 
olup, 2003 yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller 
bazında destek bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında ZONGULDAK 
ilindeki ÎGEM'in bütçesi 914.000.000.000.-TL'dir. 2005 yılı için ZONGULDAK ilindeki 
Merkezimize 963.000,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler ZONGULDAK ili ve hizmet kapsamı alanında olan 
Bartın, Karabük, Çankırı illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2004 yılında ÇANKIRI ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 73.762.594.360.- TL'dir. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ÇANKIRI'de 2004 
yılından günümüze kadar, 6 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'mn "KOBİ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla, 370.000.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır. Yine KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile imzaladığı 
protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 5 işletme yararlanmış ve 621.340.000.000.-
TL'lik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara 
KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında ZONGULDAK'daki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 8,07 %' 
si ÇANKIRI ilinde bulunan işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 963.000,00.-
YTL'lik destek bütçesinin 0,94%'ü ÇANKIRI ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda 
kullandırılmıştır. (Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört 
aymda destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB 
destekleri ÇANKIRI ilinde faaliyette bulunan KOBÎ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İsparta Halı Fabrikası Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kayseri Halıcılık 
Bölge Şefliği'nin çalışma hinterlandında bulunan Çankın ili ve ilçelerinde, 2003-2004 
yıllarında herhangi bir üretim faaliyetimiz ve projemiz bulunmamaktadır. 
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645.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/7616) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? ; 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

J 0 AĞÜ 2GÜ5 

SAYI : B 1 4 . 0 . B H İ q i - W 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİM3.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7616-12980/36772 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/7616) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AliÇOŞMUI 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Çankın İline 2005 yılında planlanan yatınmlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,llgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

2005 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Çerkeş OSB 
Şabanözü 
OSB/90Ha.(50Ha.) 

2005 yılı 
ödeneği 

(net) YTL 

4.982 

9.964 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

4.982 

9.964 

fYTL) 
2005 yılı 

Harcaması 
YTL(21.07.2005 

itibariyle) 

... 

Planlanan Bitiş 
Sûresi 

2008 
2008 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabamna 
kaydedilmiştir. ÇANKIRI ilinde faaliyet gösteren 34 işletmeye anket uygulattırılmıştır. 
KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre 
Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları talep edilmiştir. 
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Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBÎ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. ÇANKIRI ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için henüz Stratejik Yol Haritası (SYH) dolduran işletme olmayıp, 
işletmelerden de SYH doldurmaları ve ÇANKIRI ilinden sorumlu olan Zonguldak işletme 
Geliştirme Merkezlerimize iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar 
marifetiyle yapılan değerlendirme sonuçlanna göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler 
KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş 
olup, 2003 yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller 
bazında destek bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında ZONGULDAK 
ilindeki iGEM'in bütçesi 914.000.000.000.-TL'dir. 2005 yılı için ZONGULDAK ilindeki 
Merkezimize 963.000,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) 
destek bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler ZONGULDAK ili ve hizmet kapsamı alanında olan 
Bartın, Karabük, Çankırı illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2004 yılında ÇANKIRI ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 73.762.594.360.- TL'dir. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ÇANKIRI'de 2004 
yılından günümüze kadar, 6 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın "KOBİ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla, 370.000.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır. Yine KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile imzaladığı 
protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 5 işletme yararlanmış ve 621.340.000.000.-
TL'lik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara 
KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında ZONGULDAK'daki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 8,07 %' 
si ÇANKIRI ilinde bulunan işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 963.000,00.-
YTL'lik destek bütçesinin 0,94%'ü ÇANKIRI ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda 
kullandırılmıştır. (Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört 
ayında destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB 
destekleri ÇANKIRI ilinde faaliyette bulunan KOBÎ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İsparta Halı Fabrikası Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kayseri Halıcılık 
Bölge Şefliği'nin çalışma hinterlandında bulunan Çankırı ili ve ilçelerinde, halen herhangi bir 
üretim faaliyetimiz ve planlanmış fiziki bir projemiz bulunmamaktadır. 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu kapsamda Çankırı yöresinde de halıcılık faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. 
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646.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ
KUN'un cevabı (7/7617) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri almasi gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

10 AĞUSTOS 2005 

SAYI :B14.0.BHİqi-US3 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7617-12992/36784 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/7617) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Bingöl İline 2003-2004 yıllannda yapılan 
yatınmlara ilişkin Bakanlığımız ve Bağh,İlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda 
sunulmuştur. 

2003 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Bingöl-Solhan 
KSS/50işy-a.y 
Bingöl OSB/80 Ha. 

gramı 
2003 yıh 
ödeneği 
(net) TL 

129.000 

645.000 

2004 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Bingöl Solhan KSS 
Bingöl OSB 

2004 yıh 
Ödeneği 
(net) TL 

304.500 
696.000 

2003 yılı Revize 
Ödeneği TL 

129.000 

670.000 

2004 yılı Revize 
ödeneği TL 

304.500 
696.000 

(Milyon TL) 
2003 yıh 

Harcaması TL 

115.976 

396.870 

( 
2004 yıh 

Harcaması TL 

254.500 
112.279 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2006 

2005 

Milyon TL) 
Planlanan Bitiş 

Süresi 

2006 
2005 
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Malatya'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(İGEM) Bingöl ilinde faaliyet gösteren 2 işletmeye anket uygulattınlmıştır. KOSGEB'in veri 
tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptmlan anket sonuçlarına göre Stratejik Yol Haritası 
(SYH) doldurmaları talep edilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir. Bingöl ilinde anket yaptmlan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için işletmelerin SYH doldurmaları ve Malatya ilindeki 
Merkezimize iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle 
yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler 
KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Malatya ilindeki İGEM'in 
bütçesi 2.800.000.000.000 TL .2005 yılı için Malatya ilindeki İGEM Merkezimize 
1.494.000,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek 
bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler MALATYA ili ve hizmet kapsamı alanında olan Bingöl, 
Elazığ ve Tunceli illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

Cevap 3- BİNGÖL ilinde bulunan Kobilerden destek alan işletme bulunmamaktadır. 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri 
Bingöl ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Erzurum 
Halıcılık Bölge Şefliği'nin çalışma hinterlandında bulunan Bingöl ili ve ilçelerinde, 2003-
2004 yıllarında herhangi bir üretim faaliyetimiz ve projemiz bulunmamaktadır. 
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647.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/7618) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük Önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak,. 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 O: 2 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01- k t t 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

110 A5U 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7618-13003/36795 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in, "Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/7618) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AliÇOŞKlJl 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Bingöl İline 2005 yılında planlanan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,İlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

2005 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Bingöl Solhan KSS 
Bingöl Geç KSS/61 
işy-a.y. 
Bingöl OSB 

2005 yıl. 
ödeneği 

(net) YTL 

488.236 

19.928 
996.400 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

488.236 

19.928 
996.400 

(YTL) 
2005 ydı 

Harcaması 
YTL(21.07.2005 

itibariyle) 
97.628 

— 
359.198 

Planlanan Bitiş 
Sûresi 

2006 

2008 
2005 
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Malatya'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(İGEM) Bingöl ilinde faaliyet gösteren 2 işletmeye anket uygulattınlmıştır. KOSGEB'in veri 
tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptınlan anket sonuçlanna göre Stratejik Yol Haritası 
(SYH) doldurmaları talep edilmiştir. 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve 
geliştirme hizmetleri vermektedir. Bingöl ilinde anket yaptınlan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için işletmelerin SYH doldurmaları ve Malatya ilipdeki 
Merkezimize iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle 
yapılan değerlendirme sonuçlanna göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler 
KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukanda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olupjller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Malatya ilindeki İGEM'in 
bütçesi 2.800.000.000.000 TL .2005 yılı için Malatya ilindeki İGEM Merkezimize 
1.494.000,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek 
bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler MALATYA ili ve hizmet kapsamı alanında olan Bingöl, 
Elazığ ve Tunceli illerindeki işletmeler için aynlan bütçedir. 

Cevap 3- BİNGÖL ilinde bulunan Kobilerden destek alan işletme bulunmamaktadır. 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri 
Bingöl ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandıracaktır, 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Erzurum 
Halıcılık Bölge Şefliği'nin çalışma hinterlandında bulunan Bingöl ili ve ilçelerinde, halen 
herhangi bir üretim faaliyetimiz ve planlanmış fiziki bir projemiz bulunmamaktadır. 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırmaktadır. 
Bu kapsamda Bingöl yöresinde de halıcılık faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. 
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648.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ
KUN'un cevabı (7/7619) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yabnmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Sımak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

O: 2 

SAYI :B14.0 .BHİ01-W 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

il 0 ASU 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7619-13015/36807 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Sımak İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/7619) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

BU^ISA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Şırnak İline 2003-2004 yıllannda yapılan 
yatınmlara ilişkin Bakanlığımız ve Bağh,îlgili Kuruluşlanm ilgilendiren hususlar aşağıda 
sunulmuştur. 

2003 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Şırnak örnek 
KSS/150işy-a.y 
Şırnak Cizre 
KSS/100işy-a.y. 
ŞırnakOSB 
/130Ha.(50Ha.) 

gramı 
2003 yılı 
Ödeneği 
(net) TL 

129.000 

129.000 

... 

2003 yılı Revize 
Ödeneği TL 

194.000 

274.000 

— 

(Milyon TL) 
2003 yıü 

Harcaması TL 

176.258 

252.617 

— 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 

2006 

2008 
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T.B.M.M. 

2004 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Şıraak- Örnek KSS 
Şıraak- Cizre KSS 
Şımak-OSB 
Şımak-Cizre 
OSB/100Ha.(50Ha) 

8:127 

gramı 
2004 yılı 
Ödeneği 
(net) TL 

1.044.000 
348.000 
1.000 

1.000 

19 

2004 yılı Revize 
Ödeneği TL 

1.044.000 
348.000 
1.000 

1.000 

.9 .2005 

(Milyon 
2004 yılı 

Harcaması TL 

1.044.000 

O: 2 

ıTL) 
Planlanan Bitiş 

Süresi 

2005 
2006 
2008 

2006 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabamna 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Şanlıurfa'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(ÎGEM) aracılığıyla, Şırnak ilinde faaliyet gösteren 11 işletmeye anket uygulattınlmıştır. 
KOSGEB'in veri tabamna kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre 
Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları talep edilmiştir 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBÎ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir.Şımak ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için işletmelerden SYH doldurmaları ve Şanlıurfa ilindeki 
Merkezlerimize iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle 
yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler 
KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasma 2004 yılmda geçilmiştir. 2004 yılmda Şanlıurfa ilindeki ÎGEM'in 
bütçesi 2.009.510.000.000 TL. 2005 yılı için Şanlurfa ilindeki İGEM Merkezimize 
1.651.500,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek 
bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Şanlıurfa ili ve hizmet kapsamı alanında olan Adıyaman, 
Mardin, Siirt ve Sımak illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

Cevap 3 ŞIRNAK ilinde bulunan KOBÎ'lerden destek alan işletme bulunmamaktadır 

Cevap 4- KOBÎ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri Sımak 
ilinde faaliyette bulunan KOBÎ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Siirt Halıcılık 
Bölge Şefliği'nin çalışma hinterlandında bulunan Sımak ili ve ilçelerinde, 2003-2004 
yıllarında herhangi bir üretim faaliyetimiz ve projemiz bulunmamaktadır 
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649.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Sımak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/7620) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\L 
Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B14.0.BHİ01- ' ı * * 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

10 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7620-13026/36818 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Sımak İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/7620) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Al^COŞKTJN\~ 
Sanayi ve Ticaret BaRanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Şırnak İline 2005 yılında planlanan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,İlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

.2005 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Şırnak Örnek KSS 
Şırnak- Cizre KSS 
Şırnak OSB 
Şırnak-Cizre OSB 

2005 yılı 
ödeneği 

(net)YTL 

1.424.852 
298.920 
149.460 
4.982 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

1.424.852 
298.920 
149.460 
4.982 

(YTL) 
2005 yılı 

Harcaması 
YTL(21.07.2005 

itibariyle) 
341.321 
... 
... 
... 

Planlanan Bitiş 
Sûresi 

2005 
2006 
2008 
2006 

(...Ha.): Parantez içindeki rakamlar ilk etapta yapılacak değerleri göstermektedir. 
(ç.ok):çırakhk okulu (işy) :işyeri (a.y) :Altyapı (ü.y) :Üstyapı 
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB, stratejik hedefleri doğrultusunda tüm yurt çapında yaklaşık 46.000 
işletmeye anket uygulaması yaptırmış ve sonuçlar değerlendirilerek KOSGEB Veri Tabanına 
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Şanlıurfa'da mevcut bir adet İşletme Geliştirme Merkezi 
(ÎGEM) aracılığıyla, Şırnak ilinde faaliyet gösteren 11 işletmeye anket uygulattınlmıştır. 
KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olan bu işletmelerden, yaptırılan anket sonuçlarına göre 
Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmaları talep edilmiştir 

Cevap 1- Yukarıda da belirtildiği üzere Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme 
hizmetleri vermektedir.Şırnak ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında 
desteklerden yararlanmak için işletmelerden SYH doldurmaları ve Şanlıurfa ilindeki 
Merkezlerimize iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle 
yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler 
KOSGEB desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında Şanlıurfa ilindeki İGEM'in 
bütçesi 2.009.510.000.000 TL. 2005 yılı için Şanlurfa ilindeki ÎGEM Merkezimize 
1.651.500,00 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek 
bütçesi konulmuştur. Bu bütçeler Şanlıurfa ili ve hizmet kapsamı alanında olan Adıyaman, 
Mardin, Siirt ve Şırnak illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

Cevap 3-ŞIRNAK ilinde bulunan KOBÎ'lerden destek alan işletme bulunmamaktadır 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri Şırnak 
ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Siirt 
Halıcılık Bölge Şefiiği'nin çalışma hinterlandında bulunan Şırnak ili ve ilçelerinde, atölye 
açılması için çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu kapsamda Sımak ili Cizre ilçesinde 1 adet halı atölyesi açılması için çalışmalar 
başlatılmıştır. 
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650.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına 
ilişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7621, 7/7622) 

TÜRKİYE BÜYÜK Mİ I İET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yabnmlan alması büyük Önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlıkbölümü kullanılmıştır?. 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 2369 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

29.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

tilmizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

SAĞLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

t - _ ANKARA 
Say. :B..00.APK.0.04.00.03/S(o \S- 24 AĞUSTOS 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.072005 tarihli ve KAN.KARJvlDA.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 saydı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bitlis İlinde 2003-2004 
ve 2005 yıllarında yapılan ve planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7621 ve 7/7622^ Esas numaralı 
yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bitlis İli ile ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 2005 
yılları için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 Yılları Yatırım Programlarında; 
100 yataklı Merkez Devlet Hastanesi, 50 Yataklı+lOD.Lojmanlı Hizan Devlet 

Hastanesi, 50 Yataklı+10 D.Lojmanlı Güroymak Devlet Hastanesi, 50 Yatak+10 Dn.ojmanlı 
Mutki Devlet Hastanesi yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için, 2003 yılında 3.460.000.000.000.-TL., 2004 yılında ise 
3.254.795.000.000.-TL. ödenek gönderilmiştir. 

Ayrıca, aynı yıllarda makine teçhizat ödeneğinden toplam 2.737.000.-YTL 
gönderilmiştir. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Yatırımların tamamı bitirilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 

- 2371 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

651.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir trafik kazasında yaralananlara 
yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7623) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECfLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasmı Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve 
talep ederim. 

(A\ 
[ehmet S. KESIMOĞLU 

Kırklareli MÇHepfekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

8.6.2004 tarihinde Sabancı Üniversitesi kapısı önünde meydana gelen trafik kazası 
sonucunda sürücü Başak Akçakaya ve yolcu koltuğunda oturan özgür Seyhan yaralanmış 
ve sonrasında özgür Seyhan hayatım kaybetmiştir. 

1. Yaralıların, Kartal Devlet Hastanesine kabulü hangi saatlerde yapılmıştır? Aynı 
kazada yaralanan iki kişinin kabul saatlerinin farklı olduğu doğru mudur? Bunun 
sebebi nedir? Cankurtaranların yeterli donanıma sahip olmadıkları iddiası doğru 
mudur? 

2. Kaza sonrasında yaralılardan birinin özel Acıbadem Hastanesine şevki sağlandığı 
halde, diğeri neden Kartal Devlet Hastanesi'nde tutulmuştur? 

3. Yaralıların özel Acıbadem Hastanesine kabulü hangi saatlerde yapılmıştır? 
4. özel Acıbadem Hastanesi'nin özgür Seyhan'ı, bağlı olduğu sigorta şirketiyle 

anlaşması olmadığı gerekçesiyle kabul etmediği ve sonrasında S milyar TL avans 
yatırıldıktan sonra kabul ettiği iddiası doğru mudur? özel kuruluş dahi olsa, 
hastanelerin hastalar arasında ayırımcılık yapma hakkı var mıdır? Bunu tıp etiğine 
uygun buluyor musunuz? 

T.C, 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B100THG0100005-5370 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 29.08.05* 16763 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazınız. 
Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU tarafından verilen "bir 

trafik kazasında yaralananlara yapılan işlemler" konusundaki 7/7623 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep 
Sağlık Bakanı 
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Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİİMOĞLU tarafından "Sağlık 
sektöründeki bazı uygulamalar" konusu ile alakalı olarak verilen yazılı soru 
önergesinin cevabıdır: 

SORU 1-Devletin sağlık alanından çekilerek, bu alanı özel sektöre terk 
etme eğiliminin devam ettiği hükümetiniz döneminde özel sağlık kuruluşlarının 
etkin olarak denetlenebilmeleri için Bakanliığınızca ne gibi önlemler 
alınmaktadır? 

CEVAP 1- Anayasamızın 56.maddesinde devletin sağlık görevini kamu 
ve özel kesimlerdeki kurumlardan yararlanarak ve onları denetleyerek yerine 
getireceği ifade edilmektedir. Bu amir hükmün gereği Hükümetimiz döneminde 
kamu-özel ayırımı yapılmadan bütün kaynakların en verimli şekilde kullanılarak 
bu hizmetin yerine getirilmesine çalışılmaktadır. Hükümetimiz dönemindeki 
özel sektörle ilgili gelişmeler bu çerçevede değerlendirilmesi daha uygun 
olacaktır. Hükümetimiz özel sektör kaynaklarını kullanırken, sağlıkta dönüşüm 
programı çerçevesinde kamudaki sağlık hizmetinin kalitesini artırmakta, yeni 
yatırımlar yapmakta ve devam eden yatırımların hızlı bir şekilde bitirilmesine 
çalışmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatta denetime önemli bir 
yer verilmiştir Kamu ile özel sağlık kurum ve kuruluşları ti Sağlık Müdürlükleri 
tarafından oluşturulan ekipler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. 
Şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatının veya Müdürlüğün talebi 
üzerine yapılacak olağandışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler 
sağlık kuruluşunun türüne göre belirli periyodik olarak yapılmaktadır. 

Bunlann dışında, Bakanlığımız müfettişlerinin illerde belli aralıklarla 
yaptıkları genel denetimlerde de özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimleri 
sürdürülmektedir. 

özel Hastanelerin ayrıca lüzum görülmesi halinde Özel Hastaneler Teknik 
Komisyonu tarafından yerinde incelemesi yapılmaktadır. 

Denetim sonucunda ortaya çıkan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının 
denetim defterine kaydedilen, personel, tıbbi donanım, ilaç, tesis ve bina 
standartlarındaki ve/veya sağlık hizmetlerinde ve ilgili mevzuat ile öngörülen 
diğer şartlar bakımından tespit edilen noksanlıkların, denetim formunda 
belirlenen süreler zarfında giderilmesi kurum yetkililerine yazılı olarak 
bildirilmektedir. 

Belirlenen süreler içerisinde noksanlıkları gidermediği tespit edilen sağlık 
kurum ve kuruluşlanna, tespit edilen hususların niteliğine göre ilgili mevzuatta 
belirtilen yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Bu denetimleri daha da etkinleştirmek için çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 2-Hasta haklarının yeterince bilinmesini ve bu haklara uyulmasını 
teminen ne gibi önlemler almaktasınız? Sağlıkçı- hasta- hasta yakını ilişkilerinin 
daha sağlıklı olması için çalışmalarınız var mı? 
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CEVAP 2- Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde yürütülen hasta 
haklan uygulamaları ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmeleri ve 
gerektiğinde hukuki yollan fiilen kullanabilmeleri sağlanmıştır. 

Bu kapsamda 2003 yılında Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Hasta Hakları Şubesi kurularak bu konudaki 
uygulamaları planlamak, rehberlik etmek, izlemek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
15.10.2003 tarihinde yayınlanan "Sağlık Tesislerinde Hasta Haklan 
Uygulamalarına İlişkin Yönerge" doğrultusunda hasta hakları uygulamalarına 
başlanılmıştır. 

İlk etapta 38 ilimizin 60 devlet hastanesinde bu uygulamanın 
yerleştirilmesi için Hasta Hakları Birimleri ve Kurullarının oluşturulması 
planlanmış; bu doğrultuda yönergede belirtilen vasıfta görevlendirilecek uygun 
birim sorumlusu ve kurul başkanları tespit edilerek, eğitim verilmiştir. Bu 
çalışmaların ışığında 81 ilin tamamında 90 hastanede daha bu birim ve kurullar 
oluşturularak Hasta Haklan Birimleri ve Kurulları oluşturulan hastane sayısı 
419'dur. 2005 yılı sonu itibari ile hastanelimizin tamamına ulaşması planlanmış 
olup, çalışmalar devam etmektedir. 

Hasta Hakları birimlerimize uygulamanın başladığı 15.02.2004 tarihinden 
05 Mayıs 2005 tarihine kadar gelen ve yerinde çözülen başvuru sayısı 14.944 
olarak gerçekleşmiştir. İnternet üzerinden yapılan ve kurulda görüşülerek 
çözülen başvuru sayısı ise 28.07.2005 tarihi itibariyle 3.995 olmuştur. 

Bakanlığımızın hasta Hakları Web portalı Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanarak http://www.saglik.gov.tr/extras/hasljahaklari/&iris.html adresinde 
yayınlanarak, periyodik olarak güncellenmektedir. 

Hasta ve yakınlarının başvurularını online ve 184 SABİM bilgi hattından 
da başvurular alınabilmektedir. Vatandaşlarımızın yaptıkları başvurular 15 iş 
günü içerisinde cevaplanmaktadır. 

En temel hasta haklarından olan Hekim Seçme Uygulaması çalışmaları 
2004 yılında "Polikliniklerin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi" ile şu an 
itibariyle 42 hastanemizde bu uygulamaya başlammış ve diğer hastanelerde alt 
yapı ve fiziki şartların düzenlenerek bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına devam 
edilmektedir. 

419 hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanına Hasta Hakları ve 
Uygulamaları hakkında ve hasta hakları ve sorumlulukları, hasta ve yakınlarıyla 
empati kurma, hasta sağlık çalışanı arasındaki iletişim, hasta haklarının hukuki 
boyutu, konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. 

Üniversitelerden ve diğer kurumlardan gelen talepler doğrultunda; 
Hacettepe Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Barolıar Birliğine "Hasta Haklan ve 
Bakanlığımız Uygulamaları" konusunda seminerler verilmiştir. 

Hasta Hakları Uygulamalarının halka duyurulması ve bilincin arttırılması 
amacıyla halkın bu konuda eğitimi yapılacaktır. 
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SORU 3- Tedavi, sadece parası olanların talep edebilecekleri bir hak 
mıdır? Bu konuda ne gibi önlemler almaktasınız? Hayati tehlikesi olan 
hastaların paralarının yada sağlık güvencelerinin olup olmadığına bakılmasını, 
aksi halde, kaderine terk edilmelerini doğru buluyor musunuz? Aksi davranışta 
bulunan sağlık kurumlan yada çalışanları hakkında ne gibi işlemler 
yapmaktasınız? Bakanlığınızca bu kapsamda açılmış soruşturma var mıdır? 
Varsa sonuçları ne olmuştur? 

CEVAP 3- Hükümetimiz göreve başladığı ilk günden itibaren daha önce 
sık rastlanan hastanelerde hastaların rehin kalma olaylarına gerekli düzenlemeler 
yapılarak son verilmiştir. Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında 
olmayan ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan 
vatandaşların tedavi giderleri 3816 sayılı Kanun kapsamında Yeşil Kart 
verilerek devlet tarafından karşılanmaktadır. Anılan Kanunda 5222 sayılı Kanun 
ile yapılan değişiklikle Yeşil Kart hamili hastaların yataklı tedavileri yanında 
ayakta tedavilerindeki muayene, tetkik, tahlil, pansuman, diş çekimi, diş protez, 
gözlük hizmetleri ile ilaç giderleri de yeşil kart ödeneğinden karşılanmaktadır. 
Ayrıca, acil olarak hastaneye yatırılan hastaların, 90 günü aşılmaması kaydıyla 
Yeşil Kartı çıkarılıncaya kadar tedavi giderleri ile aynı süre zarfında Yeşil Kart 
Hamili anne ve/veya babanın yeni doğan bebeğinin yeşil kartı çıkarılıncaya 
kadar acil tıbbi müdahale ile sevk edildikleri sağlık kurum ve kuruluşlarındaki 
yatarak ve ayakta tedavileri devlet tarafından karşılanmaktadır. 

13.1.1983 tarih ve 1927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 05.05.2005 tarih ve 
25806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen 57'nci 
maddesinde "Ağır ve acil müdahaleyi gerektiren hastalar müracaatları halinde 
yataklı tedavi kurumlarına sosyal güvencesine bakılmaksızın derhal kabul edilir. 
Gereken her türlü tıbbi müdahaleler zamanında yapılır, işlemleri daha sonra 
tamamlanır" hükmü bulunmaktadır.Acil hastası olan vatandaşlarımıza ücretsiz 
olarak 112 ve ambulans servisi verilmeye başlanmıştır. 

Taburcu işlemleri konulu 30.03.2004 tarih ve 5089 (2004/47) sayılı 
genelgede; hizmet bedelinin ödenmediği gerekçesiyle hiçbir sağlık kurumunda 
hastaların, bebek ve annelerin rehin tutulmaması veyahut cenazelerin 
alıkonulmayacağı ve hastanelerin acil servislerine başvuran hastaların sosyal 
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın konunun tıbbi, etik ve insani yönü göz 
önüne alınarak, gerekli tıbbi müdahalelerin hemen yapılması, acil hastalarla 
ilgili idari ve mali işlemlerin tıbbi işlemleri geciktirmesine kesinlikle mahal 
verilmemesi hususunda tüm Valiliklere talimat verilmiştir. Tedavi faturalarının 
ödenmemesi gerekçesiyle taburcu işlemlerinin uzatılmasına sebebiyet verenler 
hakkında gerekli kanuni işlemlerin uygulanacağı bildirilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak durum titizlikle takip edilmekte olası aksaklıklar 
anında giderilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. 
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652.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, sağlık sektöründeki bazı uy
gulamalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasmı Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Q/IU( 
ehmet S. KESİMOĞLU 

Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

1. Devletin sağlık alanından çekilerek, bu alanı özel sektöre terk etme eğiliminin devam 
ettiği hükümetiniz döneminde özel sağlık kuruluşlarının etkin olarak 
denetlenebilmeleri için Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınmaktadır? 

2. Hasta haklarının yeterince bilinmesini ve bu haklara uyulmasını teminen ne gibi 
önlemler almaktasınız? Sağlıkçı-hasta-hasta yakını ilişkilerinin daha sağlıklı 
olabilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

3. Tedavi, sadece parası olanların talep edebilecekleri bir hak mıdır? Bu konuda ne gibi 
önlemler almaktasınız? Hayati tehlikesi olan hastaların paralarının ya da sağlık 
güvencelerinin olup olmadığına bakılmasını, aksi halde, kaderlerine terk edilmelerini 
doğru buluyor musunuz? Aksi davranışta bulunan sağlık kurumlan ya da çalışanlan 
hakkında ne gibi işlemler yapmaktasınız? Bakanlığınızca bu kapsamda açılmış 
soruşturma var mıdır? Varsa sonuçlan ne olmuştur? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Geneli Müdürlüğü 

Sayı: B100THG0100005-5370 29.08.05* 1 6 7 6 4 
Konu: Yazılı Soru önergesi j 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-İ2798 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KES|îMOĞLU tarafından verilen 
"sağlık sektöründe bazı uygulamalar" konusu ile Cakalı 7/7624 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. A ı L 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 
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Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU tarafından "Bir trafik 
kazasında yaralananlara yapılan işlemler" konusu ile alakalı olarak verilen yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1-Yaralıların Kartal Devlet Hastanesi1 ne kabulü hangi saatlerde 
yapılmıştır?Aynı kazada yaralanan iki kişinin kabul saatlerinin farklı olduğu 
doğru mudur? Bunun sebebi nedir? Cankurtaranların yeterli donanıma sahip 
olmadıkları iddiası doğru mudur? 

CEVAP 1- Bahse konu olayda yaralananlardan Başak AKÇAKAYA ilk 
olarak Dr. Lütfı Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne saat:15.15'te 
getirilmiş.Burada ilk muayene ve müdahalesinin yapılarak, yakınlarının isteği 
üzerine özel Acıbadem Hastanesine nakledilmiş. Özel Acıbadem Hastanesinde 
08.06.2004 tarih ve 5462 no. ile 16:50'de geldiğini ve düzenli takibinin yapıldığı 
tespit edilmiştir. Hasta 17:35'te acil servisten ameliyathaneye nakledilerek saat 
I8:00'de ameliyata başlanmış ve saat 19;00'da sonuçlanmıştır. Hastanın 
18.06.2005 tarihinde tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği tespit edilmiştir. 

Diğer yaralı Özgür SEYHAN'ın ise saat 15.25 sıralarında ambulans ile 
Dr. Lütfı Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine 
getirilmiş.Hastada ilk muayenede genel vücut travması teşhisi ile gerekli 
tetkikleri yapılmıştır.Hastada sağda hemotoraks olduğundan toraks tüpü 
takılmış, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine yatırılmasına karar verilmiştir. 
Ancak hastanenin 15 kişilik yoğun bakım ünitesinde yer bulunmadığından hasta 
yakınlarının da talebi üzerine Özel Acıbadem Hastanesi'ne hastanın 
nakledilmesine karar verilmiştir. 

Dr. Lütfı Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından. 
Acıbadem Hastanesine şahsın durumu bildirildiği için hasta acil servise 
alınmadan direkt yoğun bakım ünitesine alınmış. Hastanın genel durumunun 
kötü olması nedeniyle solunum makinesine bağlanmış, sıvı tedavisine devam 
edilmiş, laboratuar tetkiklerinin ve tomografisi sonucu göğüs cerrahisi uzmanı 
konsültasyonu istenmiş.Konsültasyon sonucu torakotomi ameliyatına alınmıştır. 
Ancak^meliyat sonrasında hastamn genel durumu daha da bozulmuş, yapılan 
her türlü tıbbi müdahaleye cevap alınamamış ve şahsın öldüğüne karar 
verilmiştir. 

SORU 2- Kaza sonrasında yaralılardan birinin Özel Acıbadem 
Hastanesi'ne şevki sağlanırken diğeri neden Kartal Devlet Hastanesi'nde 
tutulmuştur? 

CEVAP 2- Kaza sonrasında her iki yaralı da öncelikle en yakın hastane 
olan Dr. Lütfı Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. 
Burada ilk muayenesi yapılan ve genel -durumu iyi olan Başak 
AKÇAKAYA'nın yakınlarının talebi üzerine "Özel. Acıbadem Hastanesine 
götürüldüğü anlaşılmıştır. 
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Dr. Lütfı Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Özgür 
SEYHAN'ın ilk muayenesi ve gerekli tıbbi müdahaleler yapılarak yoğun 
bakım ünitesine yatırılmasına kararı verilmiştir. Yoğun bakımda yer 
olmadığından hastanın durumu nakledilmeye elverişli hale getirilmiş ve yoğun 
bakım yeri ayarlanarak hasta yakınlarının da talebi üzerine hasta nakli 
gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3- Yaralıların özel Acıbadem Hastanesine kabulü hangi saatlerde 
yapılmıştır? 

CEVAP 3- Yaralılardan Başak AKÇAKAYA'nın Özel Acıbadem 
Hastanesi acil servisine saat 16:50'de intikal ettiği, kayıt işlemlerinin ise 
16:55'te yapıldığı tespit edilmiştir. 

Diğer yaralı Özgür SEYHAN'ın ise 17:10'da direkt yoğun bakıma 
alındığı, ilk muayene ve müdahalelerin bu saatte yapıldığı, kayıt işlemlerinin ise 
hasta yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra 17:26'da yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

SORU 4- Özel Acıbadem Hastanesi'nin Özgür SEYHAN'ı bağlı 
bulunduğu sigorta şirketiyle anlaşması olmadığı gerekçesiyle kabul etmediği ve 
sonrasında 5 milyar TL avans yatırıldıktan sonra kabul ettiği iddiası doğru 
mudur? Özel kuruluş dahi olsa, hastanelerin hastalar arasında ayrımcılık yapma 
hakkı var mıdır? Bunu tıp etiğine uygun buluyor musunuz? 

CEVAP 4- Konu ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda "adı 
geçenin" bağlı olduğu sigorta şirketiyle anlaşması olmadığı gerekçesiyle kabul 
etmediği ve sonrasında 5 milyar TL avans yatırıldıktan sonra kabul ettiği 
iddiası" ile ilgili olarak bu iddiayı doğrulayacak bir hususa rastlanmadığı; ve 
hasta için gerekli tüm tıbbi müdahalelerin geciktirilmeden uygulanmıştır. 

653.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kan ve kan ürünleriyle ilgili sorunlara ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7625) 

29.06.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 
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Kan hayat için vazgeçilmezdir. Üstelik, canlı bir insandan alınıp, ihtiyaa olan 
kişilere nakiedilebilen tek ilaçbr. Ancak ülkemizde halen kan ve kan Drünlenyie ilgili 
sorunlar yaşanmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte, kan ve kan ürünleriyle ilgili sorunların da 
azalması beklenmektedir. 

1. Ülkemizde kan toplama, depolama ve gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine bu 
ürünlerin ulaştırılması işlemlerini hangi kurum ve kuruluşlar 
gerçekleştirmektedir? 

2. Bu işlemleri gerçekleştiren ünitelerin kuruluşlara göre sayılan nasıldır? 
3. Zamanında kullanılmayan kanlar için uygulanan prosedür nedir? 
4. Kan ürünlerinin oluşturulması için gerekli sistem bulunan merkezler nerelerde 

ve hangi kuruluşlara bağlı olarak faaliyet göstermektedir? 
5. Kan ve kan ürünlerinin tek elde toplanması ile ilgili olarak planlanmış 

çalışmalarınız var mıdır? 
6. Kan ve kan ürünlerinden azami düzeyde yararlanılması için neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 

T.C. . 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel MUJdürlüğü 

1&08.05* 1^025 
SAYI : B100THG0100004/5190 
KONU : Yazılı Soru Önergisi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.07.2005 tarihli ve B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239 f 8441 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in "Kan vejKan Ürünleriyle ilgili sorunlara 

ilişkin" 7/7625 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ijlişikte sunu/mu^. \ 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. /^-*^-'^ 1 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

Ekler: 
F.k-1: Önerge Cevabı 

2: Kan Merkezleri Listesi 
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B u r s a Mi l le tveki l i K e m a l D E M İ R E L Taraf ından v e r i l e n " K a n v e K a n 
Ü r ü n l e r i y l e i lgili sorun lara ilişkin'" 7 /7625 s ıra sayıl ı yaz ı l ı s o r u ö n e r g e s i n i n c e v a b ı d ı r . 

S O R U 1 - Ü l k e m i z d e k a n top lama , d e p o l a m a ve ge rek t iğ inde iht iyaç sah ip le r ine bu 
ürün le r in u laş t ı r ı lmas ı iş lemler ini hang i k u r u m ve kuru luş la r ge rçek le ş t i rmek ted i r ? 

C E V A P 1 - Ü l k e m i z d e kan top lama , d e p o l a m a ve ge rek t iğ inde ih t iyaç sah ip le r ine bu 
ü rün le r in ulaş t ı r ı lması i ş lemi ; Sağl ık Bakan l ığ ınca düzen lenen esas la ra gö re ; K a n M e r k e z i 
veya İ s t a syonu bu lunan Sağl ık Bakanl ığ ı Has taneler i , Ünivers i te T ı p Fakül tes i Has tane le r i 
Kan Merkez l e r i ve Türk iye Kız ı lay Derneğ ine bağlı Kan M e r k e z i veya İ s tasyonla r ında 
ge rçek leş t i r i lmekted i r . 

S O R U 2 — B u iş lemler i gerçekleş t i ren üni te ler in kuru luş la ra göre sayı lar ı nas ı ld ı r? 
C E V A P 2 - Ü l k e m i z d e kan ve kan ürünü t emin eden K a n Merkez l e r i ve K a n 
İ s tasyonlar ın ın r akamsa l dağı l ımı aşağıdaki şeki ldedir . 

Sağl ık B a k a n l ı ğ ı n a bağl ı Kan Merkez le r i :155 
Sağl ık B a k a n l ı ğ ı n a bağl ı K a n i s tasyonlar ı : 120 
Ün ive r s i t e Has t anes i K a n Merkez le r i :39 
K ı z ı l a y ' a Bağ l ı K a n Merkez le r i :22 
K ı z ı l a y ' a Bağl ı K a n is tasyonlar ı :7 
Diğe r Kan Merkez i - l s t a syon la r ı :6 

S O R U 3 — Z a m a n ı n d a ku l l an ı lmayan kanlar için uygu lanan p rosedü r ned i r? 
C E V A P 3 - Z a m a n ı n d a ku l l an ı lmayan kan ve kan ürünler i 2 8 7 2 sayıl ı Ç e v r e K a n u n u n a 

dayan ı l a rak ç ıkar ı lan T ıbb i At ık la r ın Kont ro l Yöne tme l iğ ine göre i m h a ed i lmek ted i r . 
S O R U 4 — K a n ürünler in in o luş turu lmas ı için gerekl i s i s t em bu lunan merkez l e r 

ne re l e rde ve hang i kuru luş la ra bağl ı o larak faaliyet gös te rmekted i r? 
C E V A P 4 - K a n Ürün le r in in o luş tu ru lmas ı için gerekli s i s temler : 

Sağ l ık Bakan l ığ ına bağlı E ğ i t i m Araş t ı rma Has tane ler i K a n Merkez le r i , 
Ün ive r s i t e Has tane le r i K a n Merkez l e r inde ve Kız ı lay K a n M e r k e z l e r i n d e 
b u l u n m a k t a d ı r . İlgili kan merkez le r in in ve i s tasyonlar ın ın listesi ekte s u n u l m u ş t u r . 

S O R U 5 - K a n ve kan ürünler in in tek e lde top lanmas ı ile ilgili o la rak p l a n l a n m ı ş 
ça l ı şma la r ın ı z va r m ıd ı r ? 

C E V A P 5 - Ü l k e gene l inde k a n ve kan ürünler in in koord ine l i bir şek i lde o rgan i ze 
ed i lmes i için; Bölgese l K a n merkez le r i kuru lmas ı y ö n ü n d e ça l ı şmalar yap ı lmak tad ı r . 

S O R U 6- K a n ve kan ürünle r inden azami ölçUde yarar lan ı lmas ı için neler y a p m a y ı 
planl i y o r s u n u z ? 

C E V A P 6- K a n ve kan ürün le r inden azami ö lçüde yarar lan ı lmas ı için; G ü n ü n . ü z 
ih t iyaç lar ına u y g u n d ü z e n l e n e n yeni K a n ve Kan Ürünler i K a n u n u tasarıs ı son a ş a m a y a 
ge lmiş t i r .Yen i yasa tasar ıs ı doğ ru l tu sunda kan ürünler in in i ş lenmesi , dağ ı t ımı , p l a n l a n m a s ı ve 
s ak lanmas ı bö lgese l kan m e r k e z i n c e yapı lacakt ı r . Bu merkez le r b ö l g e d e n d o n ö r k a z a n ı m 
p rogramla r ı ile kan top layarak bö lgen in kan ihtiyacını merkez i dağ ı t ımla karş ı layacakt ı r . 
T o p l a n a n kan la rdan ku l l an ım mik ta r ın ın üzer inde kalan kan komponen t l e r i için bu ürünler i 
d e ğ e r l e n d i r m e ça l ı şmalar ı yapı lmaktadı r . Ü l k e gene l inde yap ı lacak p l a n l a m a ile iht iyaç 
d u y u l a n bö lge le re bö lgese l kan merkez le r i ku ru lup , m e v c u t kan merkez le r i ve i s t asyonla r ında 
y e n i d e n y a p ı l a n m a y a gidi lerek, kan ve kan ürünle r inden azami d ü z e y d e yarar lanı lacakt ı r . 

Ayr ı ca , t am kan ku l l an ımın ın azal t ı lması , kan ürünler in in ku l l an ımın ın ar t ı r ı lması 
a m a c ı y l a ; i l lerde h e k i m ve h e k i m dışı sağl ık persone l ine eğ i t im s e m p o z y u m l a r ı 
d ü z e n l e n m e k t e o lup , bu eğ i t imler s o n u c u n d a ü l k e m i z d e t am kan kul lan ımı °/a 95 in üze r inde 
iken , bu r a k a m a/a 50 lere kadar ind i r i lmiş t i r .Hedef imiz Ü lkede t am kan ku l l an ımın ı ç a ğ d a ş 
d ü n y a ü lke le r i gibi °/o 5 lere çekmekt i r . 
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2005 YILI KAN MERKEZLERİ VE KAN İSTASYONLARI 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KAN MERKEZLERİ VE İSTASYONLARI 

A TİPİ KAN MERKEZLERİ 

I -Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2-Atatürk Göğüs Hast. Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Ankara 
3-Dr. Sami Ulus Çocuk Sağ. ve Has. Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
4-Dr. Zekai T.B. Eğitim ve Araştırma Kadın Hastanesi 
5-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
6-Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
7-Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
8-Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
9-İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma H. 
10-Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
II -Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
12-Heybeliada Sanatoryumu Göğ. Has. Ve Göğ. Cerr. Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
13- Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
14- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
15- Yedikule Göğüs Has. Ve Göğüs Cer. Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
16- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
17- Dr. Behçet Uz Çocuk Has. Eğitim ve Araştırma Hastanesi -İzmir 
18- İstanbul Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
19- Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi * 
20-îstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araş.Hastanesi 
21-İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
22-İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
23-İstanbul Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp- Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
24-İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

B TİPİ KAN MERKEZLERİ 

1. Adana Devlet Hastanesi 
2. Osmaniye Devlet Hastanesi 
3. Adıyaman Devlet Hastanesi 
4. Afyon Devlet Hastanesi 
5. Ağrı Devlet Hastanesi 
6. Amasya Devlet Hastanesi 
7. Amasya Merzifon Devlet Hastanesi 
8. Ankara Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi 
9. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 
10. Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
11. Antalya Devlet Hastanesi 
12. Artvin Devlet Hastanesi 
13. Aydın Devlet Hastanesi 
14. Aydın Nazilli Devlet Hastanesi 
15. Balıkesir Devlet Hastanesi 
16. Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi 
17. Bilecik Devlet Hastanesi 
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18. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 
19. Burdur Devlet Hastanesi 
20. Bursa Devlet Hastanesi 
21. Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 
22. Çanakkale Devlet Hastanesi 
23. Çankırı Devlet Hastanesi 
24. Çorum Devlet Hastanesi 
25. Denizli Devlet Hastanesi 
26. Diyarbakır Devlet Hastanesi 
27. Düzce Devlet Hastanesi 
28. Edirne Devlet Hastanesi 
29. Elazığ Devlet Hastanesi 
30. Erzincan Devlet Hastanesi 
31. Erzurum Devlet Hastanesi 
32. Eskişehir Devlet Hastanesi 
33. Gaziantep Devlet Hastanesi 
34. Giresun Devlet Hastanesi 
35. Gümüşhane Devlet Hastanesi 
36. Hatay Devlet Hastanesi 
37. İsparta Devlet Hastanesi 
38. İsparta Doğum ve Çocuk Bakımevi 
39. İsparta Eğirdir Kemik Has. Hastanesi 
40. İçel Devlet Hastanesi 
41. İstanbul Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastarjesi 
42. İstanbul İstinye Devlet Hastanesi 
43. İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi 
44. İzmir Bergama Devlet Hastanesi 
45. İzmir Tepecik Göğüs Has. Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
46. Kars Devlet Hastanesi 
47. Kastamonu Devlet Hastanesi 
48. Kayseri Devlet Hastanesi 
49. Kırklareli Devlet Hastanesi 
50. Kocaeli Devlet Hastanesi 
51. Konya Devlet Hastanesi 
52. Konya Akşehir Devlet Hastanesi 
53. Karaman Devlet Hastanesi 
54. Kütahya Devlet Hastanesi 
55. Malatya Devlet Hastanesi 
56. Manisa Devlet Hastanesi 
57. Manisa Akhisar Devlet Hastanesi 
58. Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi 
59. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 
60. Mardin Devlet Hastanesi 
61. Muğla Devlet Hastanesi 
62. Muş Devlet Hastanesi 
63. Nevşehir Devlet Hastanesi 
64. Niğde Devlet Hastanesi 
65. Ordu Devlet Hastanesi 
66. Rize Devlet Hastanesi 
67. Sakarya Devlet Hastanesi 
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68. Samsun Devlet Hastanesi 
69. Siirt Devlet Hastanesi 
70. Sinop Devlet Hastanesi 
71. Sivas Numune Devlet Hastanesi 
72. Tekirdağ Devlet Hastanesi 
73. Tokat Devlet Hastanesi 
74. Trabzon Numune Devlet Hastanesi 
75. Tunceli Devlet Hastanesi 
76. Şanlıurfa Devlet Hastanesi 
77. Uşak Devlet Hastanesi 
78. Van Devlet Hastanesi 
79. Yozgat Devlet Hastanesi 
80. Zonguldak Devlet Hastanesi 
81. Adana Numune Hastanesi 
82. Konya Ereğli Devlet Hastanesi 
83. İçel Tarsus Devlet Hastanesi 
84. Van Yüksek İhtisas Hastanesi 
85. Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi 
86. Trabzon Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi 
87. Ankara Polatlı Devlet Hastanesi 
88. Karabük Devlet Hastanesi 
89. Mersin Erdemli Devlet Hastanesi 
90. Muğla Milas Devlet Hastanesi 
91. Kırşehir Devlet Hastanesi 
92. Mersin Anamur Devlet Hastanesi 
93. Antalya Manavgat Devlet Hastanesi 
94. Sakarya Toyota-Sa Acil Yardım Hastanesi 
95. Balıkesir Ayvalık Devlet Hastanesi 
96. Muğla Fethiye Devlet Hastanesi 
97. Aydın Söke Devlet Hastanesi 
98. Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 
99. Batman Devlet Hastanesi 
100. Adana Çukurova Devlet Hastanesi 
101 .Antalya Atatürk Devlet Hastanesi 
102.Aydın 82. Yıl Devlet Hastanesi 
103. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 
104. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi 
105. Diyarbakır Sur Devlet Hastanesi 
106. Elazığ Harput Devlet Hastanesi 
107. Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi 
108. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 
109. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi 
110. Mersin Toros Devlet Hastanesi 
111. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çoc.Has.EA. Hastanesi 
112. İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi 
113. İstanbul Meslek Hast. Hastanesi 
114. İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi 
115. Dr .Vedat Ali Özkan Devlet Hastanesi- Kayseri 
116.İzmit Devlet Hastanesi 
117. Konya Meram Devlet Hastanesi 
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118. Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi 
119. Malatya Beydağı Devlet Hastanesi 
120. Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi 
121. SB Samsun Gazi Devlet Hastanesi 
122. Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi 
123. Trabzon Fatih Devlet Hastanesi 
124. Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları E.^ Hastanesi 
125. Denizli Pamukkale Devlet Hastanesi 
126. Ankara Etlik İhtisas Hastanesi 
127. Ankara Gazi Devlet Hastanesi 
128. İstanbul Kartal Devlet Hastanesi 
129. Buca Seyfı Demirsoy Devlet Hastanesi 
130. Bingöl Devlet Hastanesi 
131. Çanakkale Bahattin ve Huriye Demircioğlu Devlet Hastanesi (SSK) 

KAN İSTASYONLARI 

1. Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi 
2. Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi 
3. Antalya Alanya Devlet Hastanesi 
4. Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi 
5. Artvin Şavşat Devlet Hastanesi 
6. Aydın Söke Devlet Hastanesi 
7. Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi 
8. Bitlis Devlet Hastanesi 
9. Bursa İnegöl Devlet Hastanesi 
10. Çanakkale Biga Devlet Hastanesi 
11. Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi 
12. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi 
13. Hakkari Devlet Hastanesi 
14. İçel Silifke Devlet Hastanesi 
15. İstanbul Silivri Devlet Hastanesi 
16. İzmir Torbalı Devlet Hastanesi 
17. İzmir Doğum ve Çocuk Bakımevi 
18. Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi 
19. Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi 
20. Manisa Soma Devlet Hastanesi 
21. Mardin Midyat Devlet Hastanesi 
22. Muğla Marmaris Devlet Hastanesi 
23. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi 
24. Van Başkale Devlet Hastanesi 
25. Edirne Keşan Devlet Hastanesi 
26. İzmir Urla Devlet Hastanesi 
27. Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi 
28. Afyon Dinar Devlet Hastanesi 
29. Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi 
30. Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi 
31. Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi 
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32. K. Maraş Elbistan Devlet Hastanesi 
33. Kilis Devlet Hastanesi 
34. Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi 
35. Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi 
36. Kayseri Develi Devlet Hastanesi 
37. Rize Çayeli Devlet Hastanesi 
38. Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi 
39. Muğla Bodrum Devlet Hastanesi 
40. Diyarbakır Doğumevi ve Çocuk Bakımevi 
41. Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi 
42. Ardahan Devlet Hastanesi 
43. Giresun Doğumevi 
44. Aksaray Devlet Hastanesi 
45. İstanbul Bakırköy Devlet Hastanesi 
46. Çorum Bayat Devlet Hastanesi 
47. Bursa Karacabey Devlet Hastanesi 
48. Manisa Salihli Devlet Hastanesi 
49. Karaman Ermenek Devlet Hastanesi 
50. Diyarbakır Çocuk Hastaiıklan Devlet Hastanesi 
51. Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi 
52. Hatay Doğum ve Çocuk Bakımevi 
53. Kütahya Gediz Devlet Hastanesi 
54. Kütahya Simav Devlet Hastanesi 
55. Yozgat Doğumevi 
56. Aydın Doğum ve Çocuk Bakımevi 
57. Tokat Turhal Devlet Hastanesi 
58. Tokat Zile Devlet Hastanesi 
59. Tokat Erbaa Devlet Hastanesi 
60. Tokat Niksar Devlet Hastanesi 
61. Kayseri Doğumevi 
62. Samsun Doğum ve Çocuk bakımevi 
63. Van Doğumevi 
64. ür. Doğan Baran Niğde Doğum ve Çocuk Bakımevij 
65. Çorum Sungurlu Devlet hastanesi 
66. Kırşehir Doğumevi ve Çocuk Bakımevi 
67. Afyon Çay Devlet Hastanesi 
68. Sivas Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi 
69. Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi 
70. Samsun Bafra Devlet Hastanesi 
71. Trabzon Of Devlet Hastanesi 
72. Giresun Bulancak Devlet Hastanesi 
73. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi 
74. Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
75. Adana Ceyhan Devlet Hastanesi 
76. Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi 
77. Ankara Sincan Devlet Hastanesi 
78. Ş.Urfa Birecik Devlet Hastanesi 
79. Artvin Hopa Devlet Hastanesi 
80. Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi 
81. Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi 
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82. Gaziantep 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 
83. Manisa Kula Devlet Hastanesi 
84. İzmir Selçuk Devlet Hastanesi 
85. Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi 
86. Aydın Didim Devlet Hastanesi 
87. Çorum İskilip Devlet Hastanesi 
88. Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi 
89. Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi 
90. Afyon Kocatepe Devlet Hastanesi * 
91. Ankara Ulus Devlet Hastanesi 
92. Kırıkkale Devlet Hastanesi 
93. Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi 
94. Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi 
95. Çorum Hasanpaşa Devlet Hastanesi 
96. Erzincan Ekşisu Devlet Hastanesi 

97. Giresun Kale Devlet Hastanesi 
98. İsparta Gülkent Devlet Hastanesi 
99. İskenderun Körfez Devlet Hastanesi 
lOO.İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 
101 .İzmir Tepecik Eğitim ve Araş.Hastanesi 
102. Aliağa Petkim Devlet Hastanesi 
103.Kastamonu Şerife Bacı Devlet Hastanesi 
104.Karamürsel Kayacık Devlet Hastanesi 
105.Tavşanlı 82. Yıl Devlet Hastanesi 
106.Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi 
107.Manisa Soma Linyit Devlet Hastanesi 
108.Muğla Menteşe Devlet Hastanesi 
109.Ordu Boztepe Devlet Hastanesi 
II O.Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi 
III .Tokat Devlet Hastanesi 
112.Van İpekyolu Devlet Hastanesi 
113.Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi 
I H.Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi 
115.Amasya Yeşilırmak Devlet Hastanesi 
II ö.Nazilli 82. Yıl Devlet Hastanesi 
117.Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 
118.Turhal İCazova Devlet Hastanesi 
119.Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba EA Hastanesi 
120.SB İstanbul Fatih Sultan Mehmet EA Hastanesi 
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TİP FAKÜLTELERİNE BAĞLI KAN MERKEZLERİ (A TİPİ) 

1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
4. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
5. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
6. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
7. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
8. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
9. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
10. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
11. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
13. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
14. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
15.19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
16. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
17. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
18. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 
19.9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
20. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
21. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
22. Ankara Üniversitesi Serpil Akdağ Kan merkezi 
23. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
24. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
25. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
26. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
27. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
28. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 
29. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
30. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
31. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
32. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
33. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp FakülHesi 
34. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
35. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 
36. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
37. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 
38. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
39. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 

- 2387 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

KİZİLAY DERNEĞİNE BAĞLİ KAİN MERKEZLERİ 

A TİPİ KAN MERKEZLERİ 

1. Ankara Kızılay Kan Merkezi 
2. İstanbul Çapa Kızılay Kan Merkezi 
3. İstanbul Zeynep Kamil Kadın Has. Hast 
4. İzmir Kızılay Kan Merkezi 

B TİPİ KAN MERKEZLERİ 

1. Adana Kızılay Kan Merkezi 
2. Bursa Kızılay Kan Merkezi 
3. Diyarbakır Kızılay Kan Merkezi 
4. Erzurum Kızılay Kan Merkezi 
5. Eskişehir Kızılay Kan Merkezi 
6. Gaziantep Kızılay Kan Merkezi 
7. Konya Kızılay Kan Merkezi 
8. Samsun Kızılay Kan Merkezi 
9. Sivas Kızılay Kan Merkezi 
10. Trabzon Kızılay Kan Merkezi 
11. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi 
12. Düzce Kızılay Kan Merkezi 
13. Antalya Kızılay Kan Merkezi 
14. Balıkesir Kızılay Kan Merkezi 
15. Kayseri Kızılay Kan Merkezi 
16. İsparta Kızılay Kan Merkezi 
17. Edirne Kızılay Kan Merkezi 
18. Denizli Kızılay Kan Merkezi 

KAN İSTASYONLARI 

1. Çanakkale Kızılay Kan İstasyonu 
2. İskenderun Kızılay Kan İstasyonu 
3. İzmit Kızılay Kan İstasyonu 
4. İzmir ödemiş Kızılay Kan İstasyonu 
5. Aydın Kızılay Kan İstasyonu 
6. İstanbul Kartal Kızılay Kan İstasyonu 
7. Manisa Kızılay Kan İstasyonu 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA BAĞLI KAN MERK. VfE İSTASYONLARI 

KAN İSTASYONLARI 
TCDD Eskişehir Hastanesi 
TCDD İstanbul Yakacık Hastanesi 

VAKIF HASTANELERİ 

Başkent (Jniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanjesi 

Başkent Üniversitesi Dr.Turgut Noyan Adana Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 

ÖZEL HASTANELER 

Bayındır Tıp Merkezi kan istasyonu- Ankara 
Güven Hastanesi kan istasyonu- Ankara 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Cj I Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/ ö ^ ^ 
Konu: Yazılı soru önergesi cevaplandırılması 

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: 09.09.1999 tarih ve B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/6103 sayılı Genelge. 

Sayın Bakanımıza yöneltilen ve aşağıda sahibi ve konusu belirtilen (7/7625) sıra sayılı yazılı soru 
önergesinin bir sureti ilişiktir. 

1) Mezkûr Önerge'ye karşı Sayın Bakanımız tarafından "yazılı" olarak verilecek cevaba esas olmak 
üzere; Önerge'de yeralan soruların teferruatlı cevaplarının -soru sırasına ve ilgi Genelge'de belirtilen usûl ve 
esaslara uygun olarak- "koordine edilecek birimler" tarafından hazırlanması ile (dayandığı bilgi ve belgelerle 
birlikte), en geç (3) gün zarfında "koordinatör birim"e intikal ettirilmesi; 

2) "Koordine edilecek birimler"den (ve "koordinatör birim"ce gerek görülüp yazı gönderilecek diğer 
birimlerden) alınan bilgi ve belgeler de değerlendirilerek, soru önergesinin cevabının "koordinatör birim"ce 
ilgi Genelge'de belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlanması ve cevap metni taslağı üzerine Hukuk 
Müşavirliği'nin uygun görüşü ve parafesi alındıktan sonra cevap metninin, TBMM Başkanlığı'na hitaben 
hazırlanarak, birim nezdindeki parafeleri tamamlanmış ve koordine parafı açılmış üst yazı ile birlikte Dr. 
Yasin ERKOÇ'un tetkik ve parafesine sunulması, bundan sonra nihaî şekli verilen cevap metninin (3) 
nüsha olarak Sayın Bakan'a arzeditmesi ve imzalanmasını müteakiben (2) nüshasının, TBMM Başkanlığının 
sevk yazısının tarihi itibariyle en geç (15) gün zarfında TBMM Başkanlığı'na intikal ettirilmesi; 

3) Önceden verilen bilgiler ve bunlara göre hazırlanan cevap metni zaman içerisinde aktüalitesini 
kaybedebildiği ve bu sebeple cevap metninde tadilât yapılması zarureti hâsıl olduğu ve ayrıca konunun Sayın 
Bakan'ın siyasî sorumluluğu açısından özel önem taşıdığı gözetilerek; koordinatör birim tarafından bu 
hususta gereken hassasiyetin gösterilmesi, koordine edilen birimlerce önergenin cevaplandırılıp 
cevaplandırılmadığının "koordinatör birim" ile temas ve koordinasyona gidilerek öğrenilmesi ile. henüz 
cevaplandırılmamış olan önerge hakkında verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik veya gelişme olduğu 
takdirde, hemen "koordinatör birim"e bildirilmesi; 

Hususlarında gereğini önemle rica ederim. 

Müsteşar Yardımcısı \ 

Önergenin Sahibi : Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 
Önergenin Konusu : Kan ve kan ürünleri ile ilgili sorunlara ilişkin. 

EKLER: 
EK-1 Önerge Sureti 

DAĞITIM 
Koordinatör Birim Bilgi 
- Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü 

Koordine edilecek birimler: 
- "Koordinatör birim"ce gerek görülecek diğer birimler 
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654.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Kınm-Kongo hastalığına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7626) 

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 

Aşağ ıdak i sorular ımın Sağl ık Bakanı Sayın Recep A K D A Ğ taraf ından yazı l ı 
o larak cevaplandır ı lmasını tensiplerinize arz ederim. 

Saygı lar ımla . 

1- 24 .06 .2004 tar ih inde K a s t a m o n u Yere l B a s ı n ı n d a ve bugUn d e (29 .06 .2005) 
tarihinde ulusal bas ında yer alan ve Türkiye 'n in başka i l lerinde d a h a ö n c e or taya ç ıkan 
ve K a s t a m o n u ' d a da görülen Kır ım K a n g o hastalığı bulaşıcı b ir hasta l ık mıd ır? 

2- Bulaş ıc ı ise b u l a ş m a yolları nelerdir? T o p l u m sağlığı b a k ı m ı n d a n b u hasta l ık la 
mücade le k o n u s u n d a , hastal ık görülen bölge lerde risk gruplar ı için b i lg i l end irme 
yap ı lmakta mıdır? Y a p ı l m a m ı ş s a gerekçesi nedir? 

3 - Bulaş ıc ı bir hastal ık ise ş imdiye kadar bu k o n u d a al ınan ön lemler ne lerd ir? 

4- Ö n c e T o k a t i l imizde, sonra K a s t a m o n u ' d a görülen b u hasta l ığa karşı bu 
i l lerde de ne gibi önlemler al ınmışt ır? Al ınması gereken ön lemler ne lerd ir? 

5- Ş i m d i y e k a d a r kaç kiş ide bu hastal ık bulgusu tespit edi lmişt ir? B u hasta l ıktan 
kaç kişi bayat ını kaybetmiş t ir? '" ' '•' 

6- Bas ında yer alan haberler i dikkate alarak, k o n u y u araşt ır ıp varsa , ihmal i o lan 
kişi y a da kuruluş lar hakk ında gereken işlemleri yapmay ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

7- Bu hastal ığın K e n e ı s ırmasından m e y d a n a geldiği d ü ş ü n ü l m e k t e ise; bu 
hastal ığa sebep olan v irüsü aş ı layan keneye karşı ne gibi b ir m ü c a d e l e ö n g ö r m e k t e s i n i z ? 
Bu kenenin yaşadığı v e geliştiği ortamları yok e tmek için b ir m ü c a d e l e y ö n t e m i 
gel işt irmeyi d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

T C . 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

T e m e l Sağl ık Hizmet ler i Genel M ü d ü r l ü ğ ü 

Sayı : B 1 0 0 T S H 0 1 1 0 0 0 2 
v . « ss O K 02.ÛÖ.05 1 1 U İ 9 

K o n u : Yazı l ı Soru Önerges i Cevab ı 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

tlgi: 13 /07/2005 tarihli ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 /12798 sayılı yazı lar ı . 

K a s t a m o n u Mil le tveki l i Sayın M e h m e t Y I L D I R I M taraf ından, K ı n m - K o n g o 
Kanamal ı Ateş i hastal ığıyla alâkalı o larak ver i len yazılı soru önerges in in cevabı ilişikte 
sunulmaktadı r . 

Arz eder im. fdl 
Prof. Dr. R e c e p A K D A Ğ 

Sağl ık Bakan ı 
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Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet YILDIRIM'ın "Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi" ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

1- 24.06.2004 tarihinde Kastamonu Yerel Basınında ve bu gün de (29.06.2005) 
tarihinde ulusal basında yer alan ve Türkiye'nin başka illerinde daha önce ortaya çıkan ve 
Kastamonu'da da görülen Kırım Kongo hastalığı bulaşıcı bir hastalık mıdır? 

2- Bulaşıcı ise bulaşma yollan nelerdir? Toplum sağlığı bakımından bu hastalıkla 
mücadele konusunda, hastalık görülen bölgelerde risk grupları için bilgilendirme yapılmakta 
mıdır? Yapılmamışsa gerekçesi nedir? 

3- Bulaşıcı bir hastalık ise şimdiye kadar bu konuda alınan önlemler nelerdir? 

4- önce Tokat İlimizde, sonra Kastamonu'da görülen bu hastalığa karşı bu illerde de 
ne gibi önlemler alınmıştır? Alınması gereken önlemler nelerdir? 

5- Şimdiye kadar kaç kişide bu hastalık bulgusu tespit edilmiştir? Bu hastalıktan kaç 
kişi hayatını kaybetmiştir? 

6- Basında yer alan haberleri dikkate alarak, konuyu araştırıp varsa, ihmali olan kişi ya 
da kuruluşlar hakkında gereken işlemleri yapmayı düşünüyor musunuz? 

7- Bu hastalığın kene ısırmasından meydana geldiği düşünülmekte ise; bu hastalığa 
sebep olan virüsü aşılayan keneye karşı ne gibi bir mücadele öngörmektesiniz? Bu kenenin 
yaşadığı ve geliştiği ortamları yok etmek için bir mücadele yöntemi geliştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerindeki bazı illerimizin, özellikle kırsal kesiminde yaşayan vatandaşlarda 
görülen bulaşıcı bir hastalıktır. 

Cevap 2- KKKA, kene ısırması veya keneyle temas yanında, enfekte hayvanların ya 
da hasta kişilerin kanları ile diğer vücut sıvılarına temas sonucu bulaşabilmektedir. 

Hastalıktan korunmada etkili olabilecek herhangi bir aşının mevcut olmaması, kişisel 
korunma yöntemlerinin önemini artırmış ve bu önlemlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu 
durumun ancak halkın bilgilenmesi ve bilinçlenmesiyle olabileceği düşüncesinden hareketle, 
broşür, halk toplantıları, basın-yayın araçları vb. vasıtasıyla bu konuda yoğun çalışmalar 
yaptık. 

KKKA'nın, sağlık çalışanlarına tanıtılması ve yeterli bilincin oluşturulması amacıyla, 
hizmet içi eğitim toplantıları düzenledik. Bu eğitimlerle oluşturulan İl Eğitim Ekipleri 
vasıtasıyla diğer sağlık çalışanlarının ve halkın eğitimlerini sağladık. Ayrıca, söz konusu 
hizmet içi eğitimlere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ilgili veteriner hekimlerin 
katılımlarını da temin ettik. 
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Yine, sağlık çalışanlarına yönelik olarak KKKA kitapçığı hazırlayarak konunun 
muhataplarına ulaştırdık ve zaman zaman hastalığın görüldüğü illeri ziyaret ederek birebir 
eğitimler verdik. 

Bütün buların yanı sıra, bu konudaki çalışmalar bir süreklilik gerektirdiğinden, icap 
eden titizlik gösterilmekte ve çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. 

Cevap 3- KKKA, Bakanlığımın yaptığı çalışmalar neticesinde 2003 yılının Ağustos 
Ayı'nda kesin olarak tanısı konan bir hastalıktır. KKKA daha önce ülkemizde görüldüğü 
bilinmeyen bir hastalık olduğundan, Tıp Fakültesi eğitim müfredatında bile yer almayan bir 
hastalık konumunda idi. Hatta Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık 
eğitiminde bile sadece yüzeysel olarak bahsedilen bir hastalıktı. 

Hastalığın adının konmasını müteakip, konunun uzmanlarından müteşekkil Zoonoz 
Hastalıklar (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi) Danışma Kurulu oluşturduk ve aynı zamanda 
Türkiye Zoonoz Millî Komitesinin de gündemine aldık. Söz konusu Komite ve Kurulun da 
tavsiyeleri doğrultusunda hastalıkla ilgili icap eden tedbirler ile yapılması gereken çalışmalara 
başlayarak aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdik. 

Hastalıkla ilgili olarak klinik tanımlama, vak'a tanımı, vak'alara yaklaşım önerileri, 
hekimlere yönelik bilgi dokümanı ile ülkemizdeki durumun belirlenmesi ve hastalığın 
takiplerinin yapılabilmesi amacıyla KKKA Vak'a Bildirim Çizelgesi'ni tanzim ederek 
ilgililerine ulaştırdık. 

Hastalıkta Vak'a Yönetimi ve İzolâsyon önlemleri ile alâkalı bilgi hazırlayarak 
ilgililere gönderdik. 

Hastalığın sağlık çalışanlarına tanıtılması amacıyla, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında dört 
defa Ankara, Tokat ve Sivas'ta hizmet içi eğitim toplantıları düzenledik. Bu eğitimlerle 
oluşturulan İl Eğitim Ekipleri vasıtasıyla diğer sağlık çalışanlarının ve halkın eğitimlerini 
sağladık. Söz konusu eğitimlere, Tanm ve Köyişleri Bakanlığından ilgili veteriner hekimlerin 
katılımlarını da sağladık. 

Zaman zaman hastalığın görüldüğü illeri ziyaret ederek birebir eğitimler verdik ve 
konuya ilişkin yapılan çalışmaları yerinde inceledik. 

Ayrıca, yine sağlık çalışanlarına yönelik olarak KKKA kitapçığı hazırladık ve konunun 
muhataplarına ulaştırdık. 

KKKA'ya ait bilimsel çalışmaları [vak'a kontrol çalışması, hastalığın geriye yönelik 
olarak varlığının değerlendirilmesi (retrospektif çalışma), hastalığın önceki yıllara ait hem 
insanlarda hem de hayvanlarda yaygınlığının belirlenmesi (seroprevalans), hastalığı 
bülaştırabilecek kene türlerinin tayini, ilâç etkinliği vb.] yaptık. 
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Hastalıkta kullanılabilecek etkili antiviral bir ilâcın bulunmadığı bilim çevrelerince 
ifade edildiğinden, tedavinin esasım destek tedavi oluşturmaktadır. Bu nedenle, hastalığın 
görüldüğü illere teknik destek sağladık ve hekim (klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon 
hastalıktan uzmanı) ihtiyaçlarım büyük ölçüde giderdik. 

Hastalığın lâboratuvar tanısıyla ilgili olarak, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığından bir uzmanı yurt dışına kursa göndererek, hastalığın (anısının ülkemizde 
yapılmasını sağladık. 

Konu ile alâkalı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gittik. Bu kapsamda, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Valiliklerin, hastalığın yoğun olarak görüldüğü iller başta 
olmak üzere, hayvanlarda kene mücadelesine hız vermelerim sağladık. 

Hastalıktan korunmada etkili olabilecek herhangi bir aşımn da mevcut olmaması, 
kişisel korunma önlemlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, halkın bilgilenmesi ve 
bilinçlenmesi yönünde (broşür, halk toplantıları, basm-yayın araçları vb. vasıtasıyla) yoğun 
çalışmalar yaptık. 

Halka yönelik olarak özellikle hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemlere 
geniş yer verilen bir broşür hazırladık ve 2004 ve 2005 yıllarında bu broşürlerin dağıtımlarını 
temin ettik. 

Cevap 4- KKKA ile mücadelede, bugün için dünyada kabul görmüş etkili bir yöntem 
mevcut değildir. Bu nedenle, hastalıktan korunmanın temelini yukarıda bahsetmiş olduğumuz 
ve tamamını gerçekleştirdiğimiz hususlar oluşturmaktadır. 

Cevap 5- Ülkemizde, 2002 yılından itibaren lâboratuvarca doğrulanmış 479 KKKA 
vak'ası tespit edilmiş olup, bunlardan 20'si hayatını kaybetmiştir. 

Cevap 6- KKKA ölümcül seyreden bir hastalıktır. Bir çok ülkede bu ölümler % 30'un 
üzerinde olup, genel ortalama % 10'lar civarlarındadır. Ülkemizdeki ölüm oram (fatalite hızı 
olarak bilinen bu oran, ölenlerin toplam hastalanan kişilere oranıdır) ise % 4'lerde / 
seyretmektedir. Bu durum, hastahanelere yönelik yapılan teknik destek, hekim ihtiyacının 
giderilmesi ve hastalık için kurulan uygulanabilir takip sisteminin (sürveyans) mevcudiyeti ile 
yukarıda belirtilen diğer çalışmaların bir tezahürüdür. 

Kaldı ki, hastalıkla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ile dünya tıbbına da katkıda 
bulunulmuş olup, birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde çalışılması gereken bir hastalık 
konusunda Bakanlığımca çok önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, konuyla alâkalı olarak çalışanlarımın herhangi bir ihmali 
ve eksikliği mevzuubahis değildir. 

Cevap 7- KKKA'nın en önemli bulaşma yolu kene ısırması veya keneyle temastır. 
Keneler, tabiatın önemli bir üyesi olup, klimatolojik değişikliklere göre zaman zaman 
popülâsyonlannda artma veya azalma söz konusu olabilmektedir. Ülkemiz ise kenelerin 
yaşamalan için gerek coğrafya gerekse iklim açısından oldukça uygun bir yapıya sahiptir. 

Ne yazık ki, bugün dünyada kene popülâsyonunun kontrolü için etkin ve uygulanabilir 
bir mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Bu durumlarda genel olarak kene popülâsyonunun 
kabul edilebilir bir seviyeye çekilmesi keyfiyeti önem kazanmaktadır. Bu amaçla da evcil 
hayvanlann kenelere karşı ilaçlanması ön plâna çıktığından, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile 
Valiliklerin iş birliğinde bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Aynca, değişik ülkelerdeki konuyla alâkalı merkezlerle de sıkı bir iş birliği 
sürdürmekteyiz. 

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek basanlar dilerim. 
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655.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'in, hastane enfeksiyonları ve hastanelerdeki hijyen şart
larına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7627) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıda yer alan konunun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

îı Arslan 
Muğla Milletvekili 

OECD ülkelerinin yer aldığı istatistiklere göre Türkiye'de her 1000 canlı doğumda 36 bebek 
yaşamını yitirmektedir. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi*nde 8 bebeğin ölümüyle sonuçlanan 
olay da göstermektedir ki konuyla ilgili bir ihmal söz konusudur. 

1- Hastane' dezenfektanları için kullanılan yöntemler nelerdir? Hastanelerde kurulan 
enfeksiyon komitelerinin çalışmaları nasıl denetlenmektedir? Dezenfektanın hangi 
bakteriye karşı etkin olduğunun tespiti için mikrobiyolojik testler yapılmakta mıdır? 

2- Sağlık Bakanlığı tarafından olayla ilgili araştırma yapmakla görevlendirilen bilimsel 
kurula göre kasıt veya ihmalin olmadığı ifade edilmiştir.Bakteriye bağlı 
enfeksiyonların önlenmesinde hijyen şartlarının önemi nedir? Sayın Sağlık Bakanı 
acılı aileleri ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla konuyla ilgili ne zaman tatmin edici 
bir açıklama yapacaktır? 

3- Türkiye'de tehlikeli boyutlara ulaşan bebek ölümlerinin nedenlerinin araştırılması için 
Trakya'daki olay gerçekleşmeden önce Bakanlığınız bünyesinde herhangi bir 
komisyon kurulmuş mudur? 

4- Hastane enfeksiyonları hem çalışanları hem de hastaları tehdit etmektedir.Konuyla 
ilgili kurulan hastane enfeksiyon komitelerinin çalışmaları yeterli midir ve takip 
edilmekte midir? Bu olaydan sonra alınacak kalıcı önlemler neler olacaktır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

98ö2*29.07.2ÜU5 
Sayı : B.10.1.RSH.0.71.00.01/ 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13 Temmuz 2005 A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazınız 

İlgili yazınızda Bakanlığımıza yöneltilen, Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN 
tarafından hastane enfeksiyonlarına ve hastanelerdeki hijyen şartlarına ilişkin 7/7627 No'lu 
soru önergesinin cevabı EK- l 'de sunulmuştur. / \ 

Bilgilerinize arz ederim. f "^ / 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN hastane enfeksiyonlarına ve hastanelerdeki 
hijyen şartlarına ilişkin 7/7627 No Mu soru önergesinin cevabıdır 

SORULAR 
1) Hastane dezenfektanları için kullanılan yöntemler nelerdir? Hastanelerde kurulan 

enfeksiyon komitelerinin çalışmaları nasıl denetlenmektedir? Dezenfektanın hangi bakteriye 
karşı etkin olduğunun tespiti için mikrobiyolojik testler yapılmakta mıdır? 

2) Sağlık Bakanlığı tarafından olayla ilgili araştırma yapmakla görevlendirilen 
bilimsel kurula göre kasıt veya ihmalin olmadığı ifade edilmiştir. Bakteriye bağlı 
enfeksiyonların önlenmesinde hijyen şartlarının önemi nedir? Sayın Sağlık Bakanı acılı 
aileleri ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla konuyla ilgili ne zaman tatmin edici bir 
açıklama yapacaktır? 

3) Türkiye'de tehlikeli boyutlara ulaşan bebek ölümlerinin nedenlerinin araştırılması 
için Trakya'daki olay gelişmeden önce Bakanlığınız bünyesinde herhangi bir komisyon 
kurulmuş mudur? 

4) Hastane enfeksiyonları hem çalışanları hem de hastalan tehdit etmektedir. Konuyla 
ilgili kurulan hastane enfeksiyon komitelerinin çalışmaları yeterli midir ve takip edilmekte 
midir? Bu olaydan sonra alınacak kalıcı önlemler neler olacaktır? 

CEVAPLAR 
1) Hastanelerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon için kullanılan yöntem ve malzeme 

seçiminde, dezenfekte edilecek malzeme, yüzeyin yapısı ve kullanım amacı belirleyici 
olmaktadır. Buna göre hastanın hayatını tehdit edecek bir enfeksiyöz ajan taşıma riski olan 
kritik ve yarı kritik araç gereçler için yüksek seviyeli dezenfektanlar, kritik olmayan araç 
gereç için ise düşük ve/veya orta seviyeli dezenfektanlar kullanılmaktadır. 

Halihazırda enfeksiyon kontrol komitesinin kuruluş, görev ve sorumlulukları, 13 Ocak 
1983 Tarih ve 17927 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 05 Mayıs 2005 Tarih ve 25806 
Sayılı Resmi Gazete'de değişiklik yapılan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 
Madde 30 ve 31 çerçevesinde yürütülmektedir. İlgili mevzuatın günümüz koşullarına cevap 
vermemesi ve özel hastaneleri kapsamaması gibi eksikliklerinin saptanması üzerine, "Yataklı 
Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği" hazırlanmıştır ve Başbakanlığa 
sunulmak üzeredir. Söz konusu yeni yönetmeliğin uygulanmaya başlamasıyla denetleme ile 
ilgili faaliyetlerin hukuki bir zemine oturtulması beklenmektedir. 

Dezenfektanın hangi bakteriye karşı etkin olduğunun tespiti için mikrobiyolojik testler 
rutin olarak yapılmamaktadır. Sterilizan ve dezenfektanların temininde dikkat edilmesi 
gereken başlıca husus uluslararası geçerlilik belgelerine göre alım yapılmasıdır. Bu şekilde 
alınan ve amacına uygun kullanılan malzemelerin ayrıca etkinliğinin kontrol edilmesine gerek 
bulunmamaktadır. Ancak istenildiği taktirde Bakanlığımız bağlı birimi Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlannda bu tür tetkiklerin yapılması mümkündür. 

2) İnceleme ve araştırma komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre 18-21.06.2005 
tarihleri arasında Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Unitesi'nde 
tedavi edilmekte olan sekiz bebeğin etkeni Serratia marcescens olan sepsis nedeniyle 
kaybedildiği bildirilmiştir. Kaybedilen bebeklerin prematürelerden oluşması ve altta yatan 
hastalıklarının bulunması nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıf olmasının bu ölümleri 
kolaylaştırmış olabileceği ve bu mikroorganizmanın muhtemelen hastaların tedavisinde 
kullanılan sıvılarla bulaştığı ifade edilmiştir. Hastane enfeksiyonlannm önlenmesinde hijyen 
şartları önemli olmakla beraber, tüm önlemler uygulandığında bile bu enfeksiyonların ancak 
belirli bir oranı engellenebilmektedir. Aynı raporda bu mikroorganizmanın yoğun bakım 
ünitelerinde sık rastlanan bir enfeksiyon etkeni olduğu ve gelişmiş Ülkelerde de çok sayıda 
salgına yol açtığı belirtilmiştir. 
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Gerekli incelemeler ve denetim sonucu hazırlanan rapor, komisyon aracılığıyla 
kamuoyu ile paylaşılmıştır. Olayla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. 

3) Bakanlığım, konu üzerine hassasiyetle eğilmektedir. Hastane enfeksiyonlarını 
önlemeye yönelik bilimsel, teknik ve hukuki alt yapı faaliyetleri, bir yılı aşkın bir süredir 
devam etmektedir. Bakanlığımız dışından uzman, öğretim üyeleri ve dernek temsilcilerinin de 
katkılarıyla bu enfeksiyonların önlenmesi amacıyla hazırlanan "Yataklı Tedavi Kurumları 
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği" son halini almıştır ve Başbakanlığa sunulmak üzeredir. 

4) Halihazırdaki mevzuat çerçevesinde, hastanelerde kurulmuş olan enfeksiyon 
komitelerinin çalışmaları yeterli bulunmadığı için yeni bir yönetmelik hazırlanarak, tüm kamu 
ve özel hastanelerde uluslararası standartlarda çalışacak bir enfeksiyon kontrol komitesi 
kurulması planlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile aşağıda belirtilen yararların 
gerçekleşmesi beklenmektedir: 

- Ülkemizdeki tüm kamu ve özel hastanelerinde, bir enfeksiyon kontrol komitesi 
oluşturulacaktır. Başarılı bir enfeksiyon kontrol programı yürütülebilmesi için son 
derece kritik olan bu komite, hastanelerde bu tür enfeksiyonlarla mücadelenin adresi 
olacak ve yaptırım gücü sayesinde gereken önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 
- Hastane Enfeksiyon (HE) hızlan, servislere göre dağılımı ve etkenleri saptamaya 

yönelik prospektif sürveyans yapılabilmesi, verilerin bilgisayar ortamında kayıt altına 
alınabilmesi, elektronik ortamda hazırlanan raporların hastane yönetimi ve ilgili 
birimlerle paylaşılabilmesi, enfeksiyon kontrolü ile ilgili yazılı standartlar 
oluşturulması, sürekli hizmet içi eğitim ve denetim yapılması sağlanacaktır. 
- Enfeksiyon kontrol hemşiresi(leri) (250 yatak için bir hemşire) ve enfeksiyon 

kontrol doktoru (1000 yatağa kadar bir doktor) tanımlamaları yapılarak, bu elemanların 
enfeksiyon kontrolündeki rutin işleri takip etmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca bu 
elemanların eğitim ihtiyacı ve eğitim yöntemi de yasal güvence altına alınmıştır. 
- Hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasıyla hastalara sunulan sağlık 

hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yol 
alınmış olacaktır. 
- Her hastanede yürütülmeye başlanan aktif bir HE kontrol programı sadece insan 

sağlığı açısından değil, sağlık kurumlarının ekonomik verimliliğinin artırılması 
yönünden de önem taşımaktadır. 
Böylelikle, sağlık sistemleri gelişmiş olan ülkelerde son elli yıldır büyük yararlar 

sağlamış olan HE kontrolüne yönelik hukuki düzenlemeler, ülkemizde de yasal bir zemine 
taşınmış olacaktır. 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında yataklı tedavi kurumlarının kalite alt yapısını 
geliştirme çabasında olan Bakanlık, HE kontrolü konusunda gereken uygulamaları yapmaya 
kararlıdır. Bundan sonraki aşamada bu yönetmeliğe dayanılarak yapılacak düzenlemelerle 
bilgi akışının sağlanacağı bir merkez ve merkezi bildirim sistemine ilişkin yazılım ve altyapı 
tamamlanmıştır. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde pilot çalışmaya geçilmiştir. Bu çalışmanın sonunda elde edilen veriler 
ışığında bildirim sisteminin tüm yurdu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 
Sistemden elde edilecek veriler, Bakanlıkça uygulanacak ulusal tedbirlerin alınmasına olanak 
sağlayacaktır. 
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656.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin, 

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına 
ilişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7628,7/7629) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn.. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi içih hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan - hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL ' 
Bursa Milletvekili 
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Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ye gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ SÇ°^' l~~ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

24 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.072005 tarihli ve KAN.KAR.MDA.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazdan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL tarafından verilen "Elazığ İlinde 2003-

2004 ve 2005 yıllarında yapılan ve planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7628 ve 7/7629 Esas 

numaralı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep'AKüAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Elazığ İli ile ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 
2005 yılları için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 Yılı Yatırım Programlarında; 
150 yataklı Elazığ Devlet Hastanesi Ek Bina, İl Tipi Cipköyü Sağlık Ocağı, İl Tipi 

Hilalkent Sağlık Ocağı, İlçe Tipi Elazığ-Arıcak Sağlık Ocağı yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için 2003 Yılında 500.000.000.000.-TL., 2004 yılında 
1.723.254.000.000.-TL. ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 146.460.-YTl. ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış. 2005 yılı 
ödeneğinin ise 111.288 YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Bu yatırımlardan, 150 yataklı Elazığ Devlet Hastanesi Ek Binası bitirilmiş 
olup, diğer yatırımların 2005 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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657.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Kilis ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7630,7/7631) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL *) 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ye gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ S V * - ^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

24 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.072005 tarihli ve KAN.KARMDA01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazılan. 

B ûrsa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Kilis İlinde 2003-2004 

ve 2005 yıllarında yapılan ve planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7630 ve 7/7631 Esas numaralı 

yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AK DAG 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Kilis İli ile ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklarm daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 2005 
yılları için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 Yılları Yatırım Programlarında; 
150 yataklı Kilis Devlet Hastanesi, Proje Tipi Halk Sağlığı Laboratuarı ile Kilis-

Merkez Musabeyli Sağlık Ocağı yer almaktadır. Ayrıca 2003 yılı yatırım programında yer 
alan Kilis Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası 2004 yılında Özel İdareye devredilmiştir. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için 2003 Yılında 1.999.158.000.000.-TL., 2004 Yılında 
2.985.728.000.000.-TL ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 2.131.260.-YTL ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış, 2005 yılı 
ödeneğinin ise 1.632.206.-YTL.'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Bu yatırımlardan, Proje Tipi Halk Sağlığı Laboratuarı bitirilmiştir. 150 
Yataklı Kilis Devlet Hastanesinin fiziki gerçekleşmesi %95 oranında olup, 2006 yılında, diğer 
yatırımların ise 2005 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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658.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Siirt ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7632,7/7633) 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J& i 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
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Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/S<cA^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

24 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.072005 tarMwICAN.KARMDA01.0.GNSÛ10m02-12798sayüıyazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Siirt İlinde 2003-2004 

ve 2005 yıllarında yapılan ve planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7632 ve 7/7633 Esas numaralı 

yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakâh-
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Siirt İli ile ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 2005 
yılları için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamam lanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 Yılı Yatırım Programlarında; 
30 yataklı Siirt-Kurtalan Devlet Hastanesi, 25 yataklı Siirt-Pervari Devlet Hastanesi. 

75 yataklı Siirt Doğumevi ile Siirt-Merkez Kooperatif Mahallesi Sağlık Ocağı yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için 2003 Yılında 1.389.000.000.000.-TL., 2004 Yılında 
4.505.300.000.000.-TL ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 96.350.-YTL. Ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış, 2005 yılı 
ödeneğinin ise 40.000.- YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Bu yatırımlardan, 75 yataklı Siirt Doğumevi'nin fiziki gerçekleşmesi %96 
oranında olup, bu yıl sonunda bitirilmesi planlanmıştır. Diğer yatırımlarımız ise 
tamamlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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659.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7634,7/7635) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İS 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatınmlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.IOO.APK.0.04.00.03/ S ^ ^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

24 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.072005 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Çankırı İlinde 2005 
yılında planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7634 ve 7/7635 Esas numaralı yazılı soru 
önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 6-i 
Prof. Dr. Receıi AKDAĞ 

Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Çankırı İli ile 
ilgili yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004-
2005 yılları için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1) 2003-2004-2005 Yılları Yatırım Programlarında; 
150 yataklı Çankırı Devlet Hastanesi, 30 yataklı Çankın-Bayramören Devlet 

Hastanesi, 40 yataklı Çankırı-llgaz Devlet Hastanesi ve 50 yatak+10 D.Lojmanlı Çankırı -
Şabanözü Devlet Hastanesi yer almaktadır. 

Cevap 2) Bu yatırımlar için 2003 yılında 907.000.000.000.-TL., 2004 yılında 
5.116.000.000.-TL. ödenek ayrılmış, 2005 yılında ise 20.600.-YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Cevap 3) 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış. 2005 yılı 
ödeneğinin 14.000.-YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4) Bu yatırımlardan, 150 yataklı Çankırı Devlet Hastanesi tamamlanmıştır. 
Diğer yatırımlarımızdan Çankın-Bayramören Devlet Hastanesinin 2006 yılında, Çankırı-llgaz 
ve Çankın-Şabanözü Devlet Hastanesinin ise 2007 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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660.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7636,7/7637) 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 
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Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin- tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.100.APK.0.04.00.03/ S ^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

24 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.072005 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bingöl İlinde 2003-
2004 ve 2005 yıllarında yapılan ve planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7636 ve 7/7637 Esas 
numaralı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKÖAĞ 
Bakan' 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bingöl İli ile ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 
2005 yılları için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 yılı Yatırım Programlarında; 
100 yataklı Bingöl Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Bingöl-Merkez Uydukent Sağlık 

Ocağı ile Bingöl-Merkez Ilıca Sağlık Ocağı yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için, 2003 Yılında 3.000.000.000.000.- TL., 2004 Yılında 
3.898.140.000.000.-TL. ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 2.412.610.-YTL. ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yılı ödeneklerinin tamamı kullanılmış, 2005 yılı ödeneğinin ise 
1.576.093.- YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Bu yatırımlardan, Bingöl Göğüs Hastalıkları Hastanesinin fiziki 
gerçekleşmesi %55 oranında olup, 2006 yılında, diğer yatınmlanmız ise 2005 yılı içersinde 
tamamlanması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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661.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7638,7/7639) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur?. 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

2412 -



T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 O: 2 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi içih hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

:B .100 .APK.0 .04 .00 .03 /S^^ ANKARA 
: Yazılı Soru önergesi 

24 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.072005 tarihH veKANJCAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Şırnak İlinde 2003-
2004 ve 2005 yıllarında yapılan ve planlanan yatınmlara" ilişkin 7/7638 ve 7/7639 Esas 
numaralı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKÖAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Şırnak İli ile ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 
2005 yıllan için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 Yılı Yatırım Programlarında; 
Cizre Verem Savaş Dispanseri, Balveren Sağlık Ocağı, İdil Karalar Sağlık Ocağı. 

Uludere Gülyazı Sağlık Ocağı, Merkez Kumçatı Sağlık Ocağı, 150 yataklı Cizre Devlet 
Hastanesi, Uludere Uzungeçit Sağlık Ocağı, Şırnak 3 nolu Sağlık Ocağı, Kasrık Sağlık Ocağı. 
Silopi Verimli Sağlık Ocağı, Beytüşşebap Mezra Sağlık Ocağı, İdil Pınarbaşı Sağlık Ocağı. 
Silopi Çalışkan Sağlık Ocağı, Uludere Ortabağ Sağlık Ocağı, Uludere Şenoba Sağlık Ocağı. 
150 yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina, 2 Nolu Sağlık Ocağı, Silopi Kizir Sağlık Ocağı ile İdil 
Sıtköy Sağlık Ocağı yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için 2003 Yılında 1.158.160.000.000.-TL., 2004 yılında 
4.926.900.000.000.-TL ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 9.442.300.-YTL. ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış. 2005 yılı 
ödeneğinin ise 6.744.500.- YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Bu yatırımlardan, Cizre Verem Savaş Dispanseri ile Balveren, İdil Karalar. 
Uludere Gülyazı, Merkez Kumçatı, Kasrık, Silopi Verimli, Beytüşşebap Mezra, İdil Pınarbaşı. 
Silopi Çalışkan, Uludere Ortabağ ile Uludere Şenoba Sağlık Ocakları bitirilmiştir. 

150 yataklı Cizre Devlet Hastanesi ile Şırnak 3 Nolu Sağlık Ocağının 2006 yılında. 
150 yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina inşaatının 2007 yılında, diğer yatırımlarımızın ise bu yıl 
sonunda tamamlanması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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662.- Antalya Milletvekili Osman OZCAN'ın, süt üretimine ve fiyatlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7642) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.29.06.2005 

Osman ÖZCÂ 
Antalya MilleUİekili 

Büyük, şirketler, köylüden 370 bin liraya aldıkları sütü, 1,5 milyon liraya marketlere 
satmakta, böylece % 100, hatta % 150 kar elde etmektedirler. Dünyanın hiçbir ülkesinde, 
toptan satışlarda, bırakın % 100 ü, % 30 kar bile edildiği görülmemiştir. Bu sistem hem 
köylüyü soyma, hem de halkın ucuz süt içmesini önleyerek sağlıkla oynamaktır. 

1 -370 bin liraya alınan sütün 1,5 milyona büyük şirketler tarafından marketlere 
toptan satılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2-Ülkemizdeki kayıtlı 3 milyon ton sütün, 2 milyon tonu sanayiciler tarafından 
işlenmektedir. Ülke genelinde bakıldığında üretilen sütün 3/2 sini sanayiciler paylaşarak 
tüketiciler soyulmaktadır. Bakanlığınızın görevlerinden birisi de, tüketiciyi korumak değil 
midir? ' > 

3-AB ülkelerinden Yunanistan'da, üretilen sütün % 75 i, İspanya'da % 78 i, 
Danimarka ve Hollanda'da % 96 sı, İrlanda'da % 98 i kooperatifler,tarafından sanayi 
kuruluşlarına pazarlanıyor. Bizde ise ancak % 4 ü kooperatifler tarafından pazarlanıyor. 
Her gün AB lafi edeceğinize, Bakanlığınızca süt üreticilerinin örgütlenmesi ve bu örgütlere 
kredi kolaylığı getirilmesi çalışması yapmak, Bakanlığınızın görevleri arasında değil midir? 

4- Tüketiciye, aracı rantından arındırılmış, sağlık ve ucuz süt ulaştıracak bir çalışma 
başlatacak mısınız? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12 0.APK0.07-211-</6 2 £ 4 AĞUSTOS 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'a ait 7/7642 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1-Görüş 7/7642 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

- 2415 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0 :2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Osman ÖZCAN 

Antalya Milletvekili 
Esas No : 7/7642 

Büyük şirketler, köylüden 370 bin liraya aldıkları sütü, 1,5 milyon liraya marketlere satmakta, 
böylece % 100, hatta % 150 kar elde etmektedirler. Dünyanın hiçbir ülkesinde, toptan 
satışlarda, bırakın % 100 ü, % 30 kar bile edildiği görülmemiştir. Bu sistem hem köylüyü 
soyma, hem de halkın ucuz süt içmesini önleyerek sağlıkla oynamaktır. 

SORU 1) 370 bin liraya alınan sütün 1,5 milyona büyük şirketler tarafından marketlere 
toptan satılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

SORU 2) Ülkemizdeki kayıtlı 3 milyon ton sütün, 2 milyon tonu sanayiciler tarafından 
işlenmektedir. Ülke genelinde bakıldığında üretilen sütün 3/2 sini sanayiciler paylaşarak 
tüketiciler soyulmaktadır. Bakanlığınızın görevlerinden birisi de, tüketiciyi korumak değil 
midir? 

SORU 3) AB ülkelerinden Yunanistan'da, üretilen sütün % 75 i, İspanya'da % 78 i, 
Danimarka ve Hollanda'da % 96 sı, İrlanda'da % 98 i kooperatifler tarafından sanayi 
kuruluşlarına pazarlamyor. Bizde ise ancak % 4 ü kooperatifler tarafından pazarlanıyor. 
Her gün AB lafı edeceğinize, Bakanlığınızca süt üreticilerinin örgütlenmesi ve bu örgütlere 
kredi kolaylığı getirilmesi çalışması yapmak, Bakanlığınızın görevleri arasında değil midir? 

SORU 4) Tüketiciye, aracı rantından armdınlmış, sağlık ve ucuz süt ulaştıracak bir çalışma 
başlatacak mısınız? 

CEVAP 1-2-3-4) Türkiye'deki süt ve yem fiyatları serbest piyasa şartlarına göre 
belirlenmekte olup, devletin bu fiyatlara müdahalesi söz konusu olmamaktadır. 
Bakanlığımızca üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için 
16.03.2005 ve 23.03.2005 tarihlerinde süt üreticileri ve sanayicilerin katılımı ile süt konsey 
toplantısı yapılarak kısa ve uzun vadede çözümler tespit edilmiştir. Bu kapsamda; 

Kısa vadede: 
• Okul sütü projesinin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulması, 
• Hijyenik şartlarda süt üretimi ve tüketimin artırılması için reklam kampanyalarının 

düzenlenmesi, 
• Doğumların aynı döneme rast gelmemesi için suni tohumlama planlaması yapılması, 

Orta ve uzun vadede: 
• Teşvik sisteminin, süt üretim artışına ve azalışına göre değiştirilmesi, 
• Piyasa düzenlemeleri için tedbirler alınması, 
• Üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, 
• Sektöre yönelik finans imkanlarının AB ülkelerindeki çeşitlenmeye benzer olarak 

yapılandırılması, 
• Sözleşmeli üretim modelinin desteklenmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

Ayrıca, üreticilere yönelik olarak sütün hijyenik şartlarda üretimi, sağlıklı olarak 
saklanması ve işlenmesine yönelik olarak; Bakanlığımızca hazırlanan 2005-2010 yılları 
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arasında 6 yıl süre ile uygulamada olacak, 2005/8503 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi 
Hakkındaki Karar" kapsamında; üretmiş olduğu sütü, gıda sicili ve çalışma izni olan 
Bakanlıktan ruhsatlı işletmelere satan Üreticilere beher litre çiğ süt için; 

t Hastalıktan Ari Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) üyesi işletmelere: 7.5 
Ykr/Lt. 

• DSYB üyesi işletmeler, Hastalıktan Ari Kooperatif üyesi ve diğer işletmelere: 6 
Ykr/Lt. 

• Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Süt Üreticileri Birliği üyesi işletmelere: 4 Ykr/Lt 
• Küçükbaş hayvan sütü üretilen işletmeler ve diğer işletmelere: 3 Ykr/Lt 
• Teknik personel ve danışman çalıştıran tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi 

işletmelere: 5.5 Ykr/ Lt. destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

Bununla birlikte söz konusu Karar çerçevesinde, sütte belirli kalite ve hijyen kriterlerine 
uygun üretim yapmak için kendi öz kaynaklan ile işletmesine sabit süt sağım ünitesi ve 
soğutma tankı koyarak sanayiye aktarılacak sütte belirli kalite ve hijyen kriterlerine uygun 
üretim yapacak üreticilere yatırım miktarının % 40'ı destek olarak ödenmeye başlanmıştır. 

Süt tüketimini artırmak amacıyla 21 Mayıs "Dünya Süt Günü" dolayısıyla bu haftada ti 
Müdürlüklerimizce süt konusunda seminerler, yarışmalar, sütün önemim anlatan eğitimler 
düzenlenmiş ve yerel radyo ve televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmıştır. Bunun 
yanında bu yıl 21 Mayıs haftasında TBMM' inde Dünya Süt Günü kutlanmıştır. 

Ülkemizde süt üreticilerinin süt üretimi ve pazarlanmasına yönelik olarak, 1163 Sayılı 
Kooperatifler Kanunu çerçevesinde örgütlendikleri ancak, AB ve gelişmiş ülkelerdeki 
üreticilerin pazar payına ulaşamadıklan bilinmektedir. Bu amaçla üreticilerin ürün veya ürün 
grubunda örgütlenerek pazarda söz sahibi olabilmeleri için; 5200 Sayılı Tarımsal Üretici 
Birlikleri Kanunu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş 
Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik ise 16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Bugüne kadar esas amacı pazarlama organizasyonu 
olan 18 adet Süt üreticileri Birliği kurulmuştur. 

Hayvansal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin, kalitenin artırılması ve üreticilerin finansman 
ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, 18.01.2005 tarihli ve 2005/8378 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan kapsamında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi 
verilmektedir. 
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663. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Sımak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Sırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun 

cevapları (7/7640, 7/7641, 7/7643, 7/7644, 7/7645, 7/7646, 7/7647, 7/7648, 7/7649. 7/7650. 
7/7651. 7/7652. 7/7653. 7/7654) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba har
camaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu 
kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması 
büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için planlanmış 
olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 
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29.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

<C7 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

n 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili . 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yabrımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30.06,2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatınmları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30.06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

m. -P Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin j .tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin—tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL -
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köylşleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili ' 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1.. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I -
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12 .0 .APK.0.07-211- / <*3 ^«3 
Konu : Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

îlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e ait 7 / 7 6 4 0 - 7 6 4 1 -
7 6 4 3 - 7 6 4 4 - 7 6 4 5 - 7 6 4 6 - 7 6 4 7 - 7 6 4 8 - 7 6 4 9 - 7 6 5 0 - 7 6 5 1 - 7 6 5 2 - 7 6 5 3 - 7 6 5 4 esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet Ç U B U K Ç U 
Devlet Bakam 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili 
EKLER: 
1-14 Adet Görüş < 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7640 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu 
kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması 
büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Bitüs ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Bitlis iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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Wm 
BİTLİ 
BİTLİS" 
BÎTOS" 
BİTLİS" 
BİTLİS" 
BİTLİS-

BİTLİS* 
BİTÖS" 
mfUs 
pIİS" 
BITLIS" 

Haziran 2005 itibariUe 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

KFLİ ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESf 
İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7641 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yıllan 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin nekadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.23) Bitlis iline ait 2003-2004 yıllan arasında yapılan yatırımlar, aynlan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KIRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYİR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GEUŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GEUŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
ELSAN GEZİCİ KOY KURSLARI 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
İMERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 

İl 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BITUS 
BITUS 
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BİTLİS 
BITUS 
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BITUS 
BİTLİS 
BITUS 
BİTLİS 

Öde 

2004 Yılı 
ıa^ifirafeia*sag» 
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BİTLİS 
BİTLİS 

^7Ji^t i jtij|^tt^ffi^i*fı*1İflB ''ır'VfiîîSHff̂ -
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GEUŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRIM) 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞ. MODERNİZASYON PROJ. 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7643 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklatın daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Elazığ iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 

O: 2 
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ELAZIĞ 

Haziran 2005 itibari ile 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
ELAZIĞ BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ELAZIĞ ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ELAZIĞ EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 
ELAZIĞ GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
ELAZIĞ GIDA VE YEM ARAŞTIRMA PROJESİ 
ELAZIĞ HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
ELAZIĞ HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
ELAZIĞ HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
ELAZIĞ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ 
ELAZIĞ MEVCUT ELSANATLARt EĞİTİM MERKEZLERİ İDAME VE YENİLENMESİ PROJESİ 
ELAZIĞ SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ 
ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ELAZIĞ SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 
ELAZIĞ TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7644 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.23) Elazığ iline ait 2003-2004 yıllan arasında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmerı Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞİTLARİN KİRA BAKIM ONARIM VE İSLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER" A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
SONE VE KIMIL MÜCADELESİ PROJESİ 
TAŞITLARIN KIRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (SONE-YATIRIM) 
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
TARIMSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA PROJESİ 
G.DA.B SULU TARIM ALANLARINDA SULAMA TEKNİĞİ VE MEKANIZASYON EĞİTİMİ 
GIDA VE Y E M ARAŞTIRMALARI PROJESİ 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
ELSAN ÜRÜN YÖNLENDİRİLMESİ 
ELSAN EĞİTİM MERKEZLERİ FAALİYETLERİ PROJESİ 
ELSAN MODEL ÜRETİMİ 
ELSAN EĞİTİM MERKEZLERİ İDAME VE YENİLEME PROJESİ 

II 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YONETtCt VE MUHASEBECİ EGlThyH PROJESİ ELAZIĞ 
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
MERKEZ V E TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 
EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 

ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 

Öd 

2 0 0 4 Y ı l ı 

ELAZIĞ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
CAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 

ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 

ELSANATLARI MODELLERİ ÜRETİM I.ARAÇ-GEREÇ ALIM. YAPIM VE DAĞITIMI 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
GIDA VE YEM ARAŞTIRMA PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK V E ZARARLILARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK V E ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
İL TARIM V E KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRIM) 
MEVCUT ELSANATLARI EĞİTİM MERKEZLERİ İDAME V E YENİLENMESİ PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ V E İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ (YATIRIM) 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 

ELAZIĞ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE VE KIMIL MÜCADELE PROJESİ 



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0:2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7645 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Kilis iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan Ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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KİLİS 
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KİLİS 
KİLİS 

Haziran 2005 itibari ile 
•iM 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7646 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.2J) Kilis iline ait 2003-2004 yılları arasında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 

ı s» *». 
•u o 
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Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTRa HİZMETLERİ PROJESİ 
SONE VE KIMIL MÜCADELESİ PROJESİ 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ <SÜNE-YATIRIM) 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 

İl 
KİLİS 
KİLİS 
KİLİS 
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Öd 

2004 Yılı 

KİLİS 
MSS 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
KİLİS BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
KİUS CAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
KİLİS GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
KİLİS HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KİLİS SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

Müs SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
KİLİS SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
KİLİS SÜNE VE KIMIL MÜCADELE PROJESİ 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7647 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Siirt iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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Haziran 2005 itibari ile 
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BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
L TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTRa HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0:2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7648 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Siirt ilinde, Bakanlığımda ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yıllan 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.2.3) Siirt iline ait 2003-2004 yılları arasında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
SONE VE KIMIL MÜCADELESİ PROJESİ 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (SÜNE-YATİRİM) 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 
İL VE BÖLGELERE GÖRE OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN TESPİTİ PROJESİ 
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BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

SU ORONLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

SONE VE KIMIL MÜCADELE PROJESİ 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7649 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynaklanıl daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.23) Çarıkın iline ait 2003-2004 yıllan arasında yapılan yatırımlar, aynlan ödenek 
miktarlan ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
OKULLARDA ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
OKULLARIN MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI 
OKULLARIN BÜYÜK ONARIMI PROJESİ 
BİTKİSEL ORETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ORETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
SONE VE KIMIL MÜCADELESİ PROJESİ 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (SÜNE-YATIRIM) 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 
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ÇANKIRI 
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ÇANKIRI 
ÇANKIRI 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BÜYÜK ONARIM PROJESİ (OKULLARDA) 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
İL MÜDÜRLÜKLERİ (CARİ) 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRIM) 
MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI PROJESİ (OKULLARDA) 
OKULLARDA ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESl(YATIRIM) 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

ÇANKIRI (SÜNE VE KIMIL MÜCADELE PROJESİ 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7650 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğa doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Çankırı iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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Haziran 2005 itibari İle 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BÜYÜK ONARIM PROJESİ (OKULLARDA) 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ 
MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI PROJESİ (OKULLARDA) 
OKULLARDA ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

YAZILI SORV ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7651 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.23) Bingöl iline ait 2003-2004 yıllan arasında yapılan yatınmlar, aynlan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendiıtneler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU 0R0NLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
SONE VE KIMIL MÜCADELESİ PROJESİ 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARİM VE İŞLETME GİDERLERİ (SÜNE-YATIRIM) 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 
İL VE BÖLGELERE GÖRE OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN TESPİTİ PROJESİ 

İl 
BİNGÖL 
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öden 
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IHÜÜI^ 
BİNGÖL 

BİNGÖL 
BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİNGÖL 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

CAYİR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

SORUNLU TARİM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

SONE VE KIMIL MÜCADELE PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7652 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Bingöl iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendinneler neticesinde gerekli görüİdüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTRa HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMÎREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7653 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip 
olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.2.3) Şırnak iline ait 2003-2004 yılları arasında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği Üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KIRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
CAYIR-MER- A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ ORETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BfTKI HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
SONE VE KIMIL MÜCADELESİ PROJESİ 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (SONE-YATIRM) 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 
İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLAN HAZIRLAMA PROJESİ 
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BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ORETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRIM) 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞ. MODERNİZASYON PROJ. 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ORONLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ORONLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE VE KIMIL MÜCADELE PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7654 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatınmlanmz nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Şırnak iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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ŞIRNAK 

Haziran 2005 itibari ile 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 
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664.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, TCDD'ye ait hurda malzemelerin bazı 
belediyelere satıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı 
(7/7655) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların aracılığınızla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın yazılı olarak 
cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 

Turan Tüysüz 
ŞanhurfjftMi^etveküi Mum 

19 Mart 2001 de çıkarılan 2001-15 sayılı kararnameye aykırı olarak TCDD Yönetim Kurulu 
Makine Kimya Endüstrisine silah yapımı için satması gereken hurdayı aralarında beldelerin 
bulunduğu belediyelere devretti. 

1) Belediyelere satılan bu hurda satışı kanuni midir , değilse alınan TCDD Yönetim 
Kurulu hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

2) Belediyeler bu hurdaları tekrar satmışlar mıdır , yoksa aldıkları bu hurdaları kendi 
ihtiyaçları için mi kullanmışlardır? 

3) Bir kg hurda rayın piyasadaki fiyatı 600-700 bindir. Bunu göz önüne alarak devlet 
hurda satışında zarar etmiş midir? 

4) Devredilen belediyelerin içinde Ak partili belediyeler ilk sıradadır. Bu belediyelerin 
dışında başka belediyelere de hurda satışı olmuş mudur? 

5) MKE dışında yapılan bu satıştan devletimiz ne kadar zarar etmektedir? 

6) MSB tarafıma yanlışlıktan dönün bu yapılan savunma sanayimizin üretiminde ciddi 
endişeler yaratır uyarısı, niçin göz ardı edilmiştir? Ulaştırma Bakanlığı nezdinde 
başında T.C DDY alan bu kuruluş kime ve kimlere hizmet etmeyi düşünmektedir? Bu 
konuda yapacağınız soruşturma kapsamında konuyu ilerde kamuoyu ile paylaşmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığ ı 

SAYI : B . l l . O . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / - IU.&Ö " ' &1&&t 
KONU : Şanl ıurfa Mi l l e tvek i l i 18 AĞUSTOS 2005 

Sayın Turan TÜYSÜZ'ün 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

llgi:TBMM Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Turan TÜYSÜZ'ün 7/7655-12802 sayılı yazılı soru önerges 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fi YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN TURAN TÜYSÜZ'ÜN 
7/7655-12802 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

19 Mart 2001 de çıkarılan 2001-15 sayılı kararnameye aykırı olarak TCDD 
Yönetim Kurulu Makine Kimya Endüstrisine silah yapımı için satması gereken 
hurdayı aralarında beldelerin bulunduğu belediyelere devretti. 

SORU 1- Belediyelere satılan bu hurda satışı kanuni midir, değilse alınan 
TCDD Yönetim Kurulu hakkında soruşturma açmayı düşünüyor busunuz? 

SORU 2- Belediyeler bu hurdaları teknar satmışlar mıdır, yoksa aldıkları bu 
hurdalan kendi ihtiyaçları için mi kullanmışlardır? 

SORU 3- Bir kg hurda rayın piyasadaki fiyatı 600-700 bindir. Bunu göz önüne 
alarak Devlet hurda satışında zarar etmiş midir? 

SORU 4- Devredilen belediyelerin içinde Ak partili belediyeler İlk sıradadır. 
Bu belediyelerin dışında başka belediyelere de hurda satışı olmuş mudur? 

SORU 5- MKE dışmda yapılan bu satıştan Devletimiz ne kadar zarar 
etmektedir. 

SORU 6- MSB tarafından, yanlışlıktan dönün bu yapılan savunma sanayimizin 
üretiminde ciddi endişeler yaratır uyarısı, nüçin göz ardı edilmiştir? Ulaştırma 
Bakanlığı nezdinde başmda T.C. DDY alan bu kuruluş kime ve kimlere hizmet 
etmeyi düşünmektedir? Bu konuda yapacağınız soruşturma kapsamında konuyu 
ilerde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşludur. 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Kamu İktisadi Kuruluşunu "sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel 
niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere 
kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz 
sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür" şeklinde tanımlamış ve "kamu iktisadi 
kuruluşlarının .. .ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmeleri"nin amaç olduğu 
Tnci maddesinde belirtilmiştir. 

Demiryolu hat kesimlerinde yapılan onarımlar ile malzeme yorulması 
nedeniyle değiştirilen ray ve bağlantı elemanlarından oluşan hurda durumundaki 
malzemelerin toplanmasında gecikmeler yaşanmaktadır. Bu gibi gecikmeler hatlarda 
yapılan bakım ve tamirat çalışmalarını aksatmaklia ve seyrüsefer emniyetini tehlikeye 
düşürmektedir. Seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşüren, yol kenarlarındaki 
yığılmalar nedeniyle çevreye zarar veren bu gibi malzemelerin beklemesi, aynı 
zamanda duran maddi varlık olarak da TCDD'yfc zarar olarak yansımaktadır. Zarar 
eden bir kuruluş olarak TCDD'nin; ticari yönden,zararın.azaltılması amacıyla bu gibi 
hurdalan değerlendirmesinin yanında, yarattığı tehlikenin ve çevre zarannın da 
önlenmesi yönünde tedbir almasını gerekli kılmaktadır. 
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19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4916 sayılı Kanun'un 37'nci maddesi uyarınca TCDD Yönetim Kurulu'nun 
2003 yılında aldığı hurda satışına ilişkin kararla, daha önceki yıllarda satış yapılan 
şahıs ve kurum sayısı azaltılarak, alıcı profili belediyeler ve askeri birlikler olarak 
sınırlandırılmış ve MKE Kurumunca belirlenen fiyatların iki katma satışını 
kararlaştırmıştır. Benzer kararlar 1991 yılı öncesi ve sonrasında değişik tarihlerde 
TCDD Yönetim Kurullarınca alınarak hurda saitışlan yapılmıştır. 

MKE Kurumu Hurda İşletmesi Müdüüiüğü'nün 2004 yılı birinci altı aylık 
hurda fiyatı 91.752 TL/Kg., ikinci altı aylık hurda fiyatı da 99.100 TL/Kg.dır. TCDD 
tarafından Belediyelere yapılan hurda satışında 2004 yılı birinci altı ayda uygulanan 
fiyat 183.504 TL/Kg., ikinci altı ayda uygulanan fiyat ise 198.200 TL/Kg. olup, MKE 
Kurumu'nun tayin ettiği fiyatın iki katıdır. 

Öte yandan, TCDD demiryolu hattı boyunda dağınık durumdaki hurda 
malzemelerinin toplanması, kesilmesi, taşınması ve her türlü gideri alıcıya ait olmak 
üzere 183.504 TL/Kg. olan fiyatına karşılık satış işlemi 198.200 TL/Kg. fiyattan 
gerçekleştirilmiştir. Roterdam'da hurda rayın istifli ihraç fiyatı 175 ile 185 $/Ton 
arasında değişmektedir. Uluslararası hurda ray ihraç fiyatı yaklaşık 235.000 TL/Kg 
iken bu fiyatın ülkemizde 600.000-700.000 TL/Kg. olması mümkün değildir. 

19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4916 sayılı "Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 
37'nci Maddesi "Katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait, 
hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine 
ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, 
tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle saltmaya, kiralamaya, satış ve kira 
bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir" hükmü ile ilgili kurumlar 
yetkili kılınmıştır. 

Söz konusu Kanun uyarınca alman TCDD Yönetim Kurulu Kararı ile hurda 
satışı gerçekleştirilmiş olup, bedelsiz devir ve zarar söz konusu olmadığı gibi, MKE 
Kurumu'nun belirlediği fiyatın iki katından dfcha yüksek bedelle gerçekleştirilen 
satıştan dolayı TCDD'nin kân söz konusudur. 

Belediyelere hurda malzeme satışı yapılmıştır. Belediyeler, hurda malzemeyi 
köprü üst geçitlerinde, köprü ve menfez yapımlarımda, mezarlık ihata duvan inşası ile 
bakım ve onanm yapımında kullanmak üzere talep etmişlerdir. 

TCDD Yönetiminin belirlediği fiyatla şartlan kabul eden ve bedelini 
ödeyebilen Belediyelere, Siyasi Parti aidiyeti aranmaksızın hurda malzeme satışı 
yapılmaktadır. 

2004 yılında TCDD Yönetim Kurulu Kararlı gereği 36 Belediye'ye nurda .satışı 
yapılmış olup, Belediye'lerin 19'u AK Parti, 7'si .Doğru Yol Partisi, 4'ü Cumhuriyet 
Halk Partisi, 3'ü Milliyetçi Hareket Partisi ve 2'si Saadet Partisine mensuptur. 
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665.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, demiryollarında kullanılan rayların kullanım 
sürelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7658) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL . 
Bursa Milletvekil i 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde, toplu taşıma ve yük taşımacılığı raylı 
sistemlerle yapılmaktadır. Ülkemizde de bu yönde çalışmaların hızlanması ve 
desteklenmesi gerekmektedir. 

Demiryolları ile ilgili gerekli yabnmlar ve ön çalışmalar iyi yapılmalıdır. Çünkü 
töm bu gelişnleler insan hayatını refaha erdirecek veya bir çok hayatı karartacak 
niteliğe dönüşebilmektedir. 

1 . Ülkemizde yapılan demiryollarında kullanılan rayların kullanım süreleri ne 
kadardır? 

2 . Rayların bakım ve onarımları ne kadar zaman aralıklarıyla yapılmaktadır? 
3. Raylar yaklaşık olarak ne kadar zaman arayla değiştirilmektedir? 
4 . Değiştirilen raylarla ilgili olarak uygulanan sistem nedir? 
5. Hurdaya çıkarılan raylardan nasıl yararlanılmaktadır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

;
: ^ . U f ^ i r «">°"-"/0O,Jns&. 1 0 AĞUSTOS 2005 SAYI 

KONU 
Sayın Kemal DEMIREL'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi:TBMM Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNSuO. 10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7658-12834 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îSli YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN IfEMAL DEMİREL'İN 
7/7658-12834 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde, toplu taşıma ve yük taşımacılığı raylı 
sistemlerle yapılmaktadır. Ülkemizde de bu yönde çalışmaların hızlanması ve 
desteklenmesi gerekmektedir. 

Demiryolları ile ilgili gerekli yatırımlar ve ön çalışmalar iyi yapılmalıdır. 
Çünkü tüm bu gelişmeler insan hayatını refaha erdirecek veya bir çok hayatı 
karartacak niteliğe dönüşebilmektedir. 

SORU 1- Ülkemizde yapılan demiryollarında kullanılan raylann kullanım 
süreleri ne kadardır? 

CEVAP 1- Ülkemiz demiryolu şebekesinde UIC standartlarında yer alan 900 A 
ray çeliğinden imal edilmiş raylar kullanılmaktadır. Rayların kullanım süreleri; ray 
üzerinden geçen yüke, hattın geometrik yapjsına ve çeken-çekilen araçların 
özelliklerine bağlı olarak değişildik göstermektedir. Bu nedenle tekil olarak bir 
kullanım süresi belirtilmesi mümkün değildir. 

SORU 2- Rayların bakım ve onarımları ne kadar zaman aralıklarıyla 
yapılmaktadır? 

CEVAP 2- TCDD'nin demiryolu şebekesinde hatların kontrolü rutin olarak 
sürdürülmekte olup, kontrollerden elde edilen veriler doğrultusunda kullanım 
toleransının altma düşen raylar değiştirilmektedir. 

SORU 3- Raylar yaklaşık olarak ne kadar zaıjnan arayla değiştirilmektedir? 

CEVAP 3- Raylann kullanım süreleri, ray üzerinden geçen yüke, hattın 
geometrik yapısına ve çeken-çekilen araçların özelliklerine bağlı olarak 
değiştiğinden, raylann ortalama değişim süreleti kesimler itibariyle farklılıklar 
göstermektedir. 

SORU 4- Değiştirilen raylarla ilgili olarak uygulanan sistem nedir? 

CEVAP 4- Yüksek yoğunluklu trafiği olajn ve yüksek hıza izin verilmiş 
kesimlerden çıkan raylardan; teknik kullanım koşul|larına göre kullanılabilir durumda 
olduğu saptananlar, trafik yoğunluğu az ve düşjük hıza sahip hatlar ile iltisak 
hatlarında kullanılmakta olup, kullanılamayacak durumda olan raylar da hurdaya 
aynlmaktadır. 

SORU 5- Hurdaya çıkanlan raylardan nasıl yararlanılmaktadır? 

CEVAP 5- Aralık-2004 tarihinden bugünei kadar hizmet dışı kalmış ray 
çıkmamıştır. Ancak, hurdaya ayrılan raylarJvtKE.: kuruluşu HURDASAN A.Ş.'ye 
satılmakta olup, hizmet dışı kalmış rayj^fın jşâdejee «İmlan kuruluşa satılmasına ilişkin 
protokol güncelleştirilerek sürdürülmektedir. 
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666.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, PTT Genel Müdürlüğündeki per
sonel sayısına ve hizmetlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı 
(7/7659) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzügü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına arz ederim. 

Saygılarımla. 

29.06.2005 
Fer idun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili ' 

1 - PTT Genel Müdürlüğü'ne en son hangıi tarihte memur ve dağıtıcı 
alınmıştır? 

2- 1985,1990, 1997 ve 2000 yıllarındaki nüfus ile PTT'de çalışan posta 
dağıtıcısı ve gişe memuru sayısı nedir? 

3- 2000 yılından bu yana her yıl ayrı ayrı PTT'nin yaptığı (mektup, 
telgraf, fatura tahsilatı, aps, koli v.b.) hizmetlerin gerçekleşme rakamları nedir? 

4- PTT'de 2005 Haziran ayı itibariyle kaç dağıtıcı ve kaç gişe memuru 
çalışmaktadır? Bunların yaşlanna ve hizmet yıllarına göre dağılımı nedir? 
Personel sayısında bir azalma söz konusu ise, önlem alınmamasının nedeni 
nedir? 

5- Son beş yıl içinde kaç posta dağıtıcısı malulen emekli edilmiş veya 
sağlık sorunları nedeniyle unvanı değiştirilmiştir? Halen çalışan posta 
dağıtıcılarından kaç kişinin "sağlık raporu" vardır? 

6- Posta hizmetleri yürüten sektörün büyüklüğü yaklaşık ne kadardır? 
PTT'nin bu sektör içinde payının son 5 yıldaki durumu nedir? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma P lan lama ve Koord inasyon Kurulu Başkan l ığ ı 

SAYI : B. 11.0. APK. 0.10.01.61 0-01/_ »3^-2. ~%t£<£Ş? "- 3 AĞUSTOS 20Ü5 
KONU : Anta lya Mi l l e tvek i l i 

Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

IlgirTBMM Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 
Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun 7/7659-12844 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN 
7/7659-12844 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- PTT Genel Müdürlüğü'ne en son hangi tarihte memur ve dağıtıcı 
alınmıştır? 

CEVAP 1- PTT Genel Müdürlüğü; ihtiyaç nedeniyle, 2004 yılında 81 
dağıtıcı ve 2005 yılında da 36 memur alımını gerçekleştirmiştir. 

SORU 2-1985,1990,1997 ve 2000 yıllarındaki nüfus ile PTT'de çalışan posta 
dağıtıcısı ve gişe memuru sayısı nedir? 

CEVAP 2- PTT Genel Müdürlüğü 4000 sayılı Kanunla 1995 yılında Türk 
Telekom ve Posta İşletmesi olarak iki ayrı Genfcl Müdürlüğe ayrılmıştır. 1997 yılı 
Türkiye nüfusu 63.750.000 iken PTT dağıtıcı sayısı 13.061; 2000 yılı Türkiye 
nüfusu 67.380.000 iken PTT dağıtıcı sayısı 12.528'dir. 

1997 yılı PTT memur sayısı 11.429 iken, 2000 yılında 10.605'tir. Memur 
olarak görev yapan personelden Başmüdürlüğe servislerinde görevlendirilenler 
dışındakilerin tamamı gişe memuru olarak g|örev yapmaktadır. Ancak, PTT 
işyerleri ile bu işyerlerindeki gişe sayısı ihtiyaca göre değiştiğinden gişe 
memuru sayısı tam olarak tespit edilememektedir. 

SORU 3- 2000 yılından bu yana her yıl ajyn ayrı PTT'nin yaptığı (mektup, 
telgraf, fatura tahsilatı, aps, koli vb.) hizmetlerin gerçekleşme rakamları nedir? 

CEVAP 3- 2000-2005 Mayıs sonu itibariyle; bazı PTT hizmetlerine ilişkin 
verileri gösterir tablo aşağıda verilmiştir. 

Hizmet 
Türü 

Mektup 
Postası 
Gönderileri 
Koli 
APS 
Telgraf 
Tele-Post 
Fatura 

1 Tahsilatı 

2000 Yılı 

966.604 
785 

11.118 
1.855 
1.199 

101.779 

2001 Yılı 

806.939 
795 

10.218 
1.410 
1.721 

96.348 

2002 Yılı 

903.026 
859 

7.575 
1.870 
1.815 

73.303 

2003 Yılı 

881.669 
935 

8.437 
1.893 
1.544 

74.059 

2004 Yılı 

911.439 
894 

7.093 
1.801 
1.386 

94.087'j 

2005 1 
Mayıs 
sonu 

403.042 
325 

3.105 
487 
452 

: 45.210 
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PTT'nin Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İşbirliği Sonucu Komisyon Gelirleri 
ise aşağıdaki gibidir. 

(MİLYON TL) 

KURUM ADI 
Türk 
Telekom A.Ş. 
GSM 
Şirketleri, 
Elektrik, 
SuTahsilatı, 
Bankalar,vb. 
kurumlardan 
elde edilen 
gelirler 
TOPLAM 

2000 Yılı 

50.177.058 

10.266 

50.187.357 

2001 Yılı 

77.983.244 

1.018.435 

79.001.679 

2002 Yılı 

77.337.745 

3.869.055 

2003 Yılı 

74.751.725 

5.920.481 

81.206.800 | 80.672.2% 

2004 Yılı 

69.484.134 

24.054.992 

93.539.126 

2005 Yılı I 
(6 Aylık) 

31.133.207 

19.034.793 

50.168.000 

SORU 4- PTT'de 2005 Haziran ayı itibariyle kaç dağıtıcı ve kaç gişe memuru 
çalışmaktadır? Bunların yaşlarına ve hizmet yıllajnna göre dağılımı nedir? Personel 
sayısında bir azalma söz konusu ise, önlem alınmafrıasının nedeni nedir? 

CEVAP 4- PTT Genel Müdürlüğü işyerlerinde Haziran 2005 tarihi itibariyle 
toplam 11.539 dağıtıcı personel istihdam edilmektedir. Memur olarak görev yapan 
toplam 8.866 personelden Başmüdürlük servislerinde görevlendirilenler dışındakilerin 
tamamı gişe memuru olarak görev yapmaktadır. PTT işyerleri ile bu işyerlerindeki 
gişe sayısı ihtiyaca göre değiştiğinden, gişe memuru sayısı tam olarak 
verilememektedir. 

PTT Genel Müdürlüğü'nde Haziran-2005 tarihi itibariyle toplam 30.642 
personelin; %22,3'ü 18-35 yaş, %53,4'ü 36-45 yaş, %16,3'ü 46-50 yaş, %7,8'i 51-
60 yaş, %0,18'i 61 yaş üzeri olup, Hizmet yıllan itibariyle dağılımı ise; %6,7'si 0-5 
yıl, %10,5'i 6-10 yıl, %21,9'u 11-15 yıl, %47,3'ü 16-24 yıl, %13,6'sı ise 25 yıl 
üzeridir. 

Ayrıca, her yıl yayımlanan ".... Yılına Aît Genel Yatırım ve Finansman 
Programının Tespitine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı"nın "İstihdama İlişkin 
Hükümler" bölümünde "Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının 
karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, .... yılında ayrılan eleman 
sayısının (askerlik hariç) en fazla %10'u kadar nitelikli personel, açıktan ve naklen 
atama yoluyla, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının uygun görüşüne istinaden unvan değişikliği yapılmaksızın Devlet 
Personel Başkanhğmın izni ile alınabilir." hükmü nedeniyle PTT personel sayısında 
yıllar itibariyle sürekli azalma olmaktadır. PTT Genel Müdürlüğü'nün personel 
ihtiyacının karşılanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 19.01.2005 
tarihli yazı ile Hazine Müsteşarlığından 2.500 Memur, 2.000 Dağıtıcı ile 11 
Programcı olmak üzere toplam 4.511 personel içini açıktan atama yetkisi istenilmiş 
olup, cevap beklenmektedir,. 
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SORU 5- Son beş yıl içinde kaç posta damıtıcısı malulen emekli edilmiş veya 
sağlık sorunları nedeniyle unvanı değiştirilmiştir? Halen çalışan posta 
dağıtıcılarından kaç kişinin "sağlık raporu" vardır? 

CEVAP 5- 01.01.2000-15.07.2005 tarihlerini kapsayan son beş yılda Dağıtıcı 
Unvanlı 42 personel malulen emekliye sevk edilmiş olup, Sağlık Kurulu raporuna 
istinaden 54 personelde de unvan değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, 155 dağıtıcı 
personel sağlık raporları doğrultusunda dağıtnlna çıkmadan, posta servislerinde 
gönderilerin ayırımı, şevki ve kaydı gibi hizmetlerde çalıştırılmaktadır. 

SORU 6- Posta hizmetleri yürüten sektörün büyüklüğü yaklaşık ne kadardır? 
PTT'nin bu sektör içinde paymın son 5 yıldaki duıtumu nedir? 

CEVAP 6- 5584 sayılı Posta Kanununun 2/A ve B maddelerine göre 
"Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar ile açık ve kapalı 
mektuplar" Posta Tekeli kapsamına girmektedir. Posta Tekeli olarak sayılan 
gönderilerin yasaya aykırı şekilde kabul, taşımla ve dağıtımlarını yapan kişi ve 
kuruluşlar ile bunlarla gönderenlerin tespiti hallinde savcılığa suç duyurusunda 
bulunularak haklannda yasal işlemler başlatılmaktadır. Posta tekelini ihlal eden 
kargo ve kurye şirketlerine karşı açılan davalann büyük bir kısmı PTT Genel 
Müdürlüğü lehine sonuçlanmaktadır. Özel KargoJ kurye ve dağıtım şirketleri Posta 
Kanunu gereği tekel kapsamı (Mektup ve Kart) dışında kalan konularda hizmet 
vermekte olduğundan, bu şirketlerin sayısı ve işlem hacimlerine ilişkin herhangi bir 
veri bulunmamaktadır. 

PTT tek evrensel hizmet sağlayıcı olarak; 999 merkez, 1937 şube ve 1431 
acentelik olmak üzer£töpıam*.4367 işyeri ile yuüdumuzun en ücra köşesine kadar 
hizmet götürmektedir.. 
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667.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bitlis ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Kilis ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Sımak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7656, 7/7657, 7/7661, 

7/7662, 7/7663,7/7664,7/7665,7/7666,7/7667,7/7668,7/7669,7/7670,7/7671,7/7672) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba har
camaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu 
kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması 
büyük önem taşımaktadır. 

1. Bitlis İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için planlanmış 
olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 
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29.06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Ulaştırma Bakanı Sn. BlnalI YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerierinln oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. 
Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

30.06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaşbrma Bakanı Sn. Bina!) YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J£ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi. kullanımı .ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Elazığ ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Elazığ ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2O03 — 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili ' 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı.ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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30 .06 .2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binalı YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili -

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğai ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri atmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye geimesi Içjn hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Kilis Hinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadaıiık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

3O.O6.20O5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğai ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binalı YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak, için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi Içfn hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Blnali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

P 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Blnali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerjnln tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MpCLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. f inal i YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve saljıip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her g'eçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir! düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyijk önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza) yönelik olarak, 2003 — 2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı nje kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılnfrıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri neleridir? 
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30.06.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı İçin 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Şırnak İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

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 a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / _ / / ^ 0 ? v - '^is^?<J?~Kn 
K O N U : B u r s a M i l l e t v e k i l i ' ° 

Sayın Kemal DEMÎREL'in 
yazılı soru önergesi 

10 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ilgi:TBMM Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL ait sayılan ekli listede belirtilen yazılı soru 

önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
14 Cevap formu ve dizi listesi ı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7656-12810 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Bitlis İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 336.561 YTL olup, yıl sonuna kadar duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Bitlis İlimize 2005 yılında 45.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş bulunmaktadır. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Sofhvare Donanım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Ovakışla ve 

Kavakbaşı Şubelerinin otomasyonu ile Adilcevaz ve Tatvan merkezlerinde Kayıtlı 
Posta Hizmetlerinin Otomasyona açılması öngörülmüştür. "İdame ve Yenileme 
Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve yenilenmesi için gerekli 
malzeme ve teçhizatm temini sağlanacaktır. 

Bitlis PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyonuna açılmış olup, ayrılan ödşnelt çerçevesinde planlanan yatırımların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 
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DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Bitlis İlimize 2005 yılında; "Gar, İstasyon, Diğer 
Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım Onanmı", "Büyük Onarımlar", "Makine ve 
Teçhizat" ile "İdame-Yenileme" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 575.700 YTL 
yatırım yapılması ve 2005 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

DENİZYOLU 

Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı Yatırım 
Programına; Yüksek Planlama Kurulu'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/9 sayılı Karan 
ile dahil edilen "Tatvan Sahil Tahkimatı İkmal İnşaatı" projesi devam etmekte olup, 
2005 yılı ödeneği 1.927.000 YTL'dir. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması 
planlanmıştır. 

Ayrıca, 2005 yılı Yatırım Programında "Ahlat Su Sporları, Deniz Otobüsü 
Yanaşma ve Barınma Yeri İnşaatı" projesi 674.000 YTL yıl ödeneği ile yer almakta 
olup, 2005 yılında ihale edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

TCDD Yatırım Programında ise, Tatvan Limanındaki çelik iskelenin ıslahı ve 
diğer müteferrik işlerin tamamlanması için 1.648.700 YTL yatınm yapılması ve 2005 
yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır." 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7657-12818 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bitlis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1- Bitlis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur. 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Bitlis İlimize, 2003-2004 yılları arasında Santral, 
Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, R/L, Smart Kartlı Ankesörlü Telefon ve 
ADSL İnternet hizmeti alanında yatırımlar yapılmıştır. 
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Telekomünikasyon alanında Bitlis ilimizde; 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 213.026.000.000 TL ve 2004 yılında ise 
1.607.925.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Bitlis İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
"Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
15.831.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Güroymak ve Mutki PTT Merkezlerinin 
Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, Donanım ve Montaj 
işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve yenilenmesi hizmetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" "Makine 
ve Teçhizat Alımı" ile "Taşıt Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 
42.950.000.000 TL harcama yapılmış olup, bugün itibariyle Başmüdürlüğe bağlı 7 
Merkez ve 1 Şube olmak üzere toplam 8 işyeri otomasyon hizmetine açık 
bulunmaktadır. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Bitlis İlimize, 2003 yılında "İdame-Yenileme" 
"Sinyalizasyon Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesislerinin Tevsii ve 
Yenilenmesi" projeleri kapsamında 63.700.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında da "Gar, İstasyon, Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve 
Onarım" ve "İdame-Yenileme" projeleri kapsamındaki yatırımlara toplam 
8.260.000.000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir. 

DENİZYOLU ULAŞIMI 

Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı Yatırım 
Programına; Yüksek Planlama Kurulu'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/9 sayılı Karan 
ile Bitlis İl'inde "Tatvan Sahil Tahkimatı ikmal İnşaatı" projesi dahil edilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğü Yatırım Programında ise, Tatvan İskelesi için 
"Limanların Alt ve Üst Yapı Tesisleri", Makine Teçhizat" ile "Liman İdame-
Yenileme" projeleri kapsamında 200^1ınd^ 28.000.000.000 ve 2004 yılında da 
373.830.000.000 TL harcama yapılmıştır.' 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'ÎN 
7/7661-12900 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programlan tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Elazığ İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 522.146 YTL olup, yıl sonuna kadar duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Elazığ İlimize 2005 yılında 104.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Sofhvare Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Erimli, Akçakiraz, 
Aksaray, Fırat, PTT Lojmanları, Sanayi Sitesi ve Yazıkonak PTT Şubelerinin 
otomasyonu ile Ancak, Hükümet Konağı, Maden ve Sivrice merkezlerine Kayıtlı 
Posta Hizmetleri Otomasyonunun yaygmlaştmlması gerçekleştirilecektir. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Elazığ PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyonuna açılmış olup, ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatınmların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca 2005^ ylft;Yatırım Programından bağımsız olarak PTTBank Konsepti 
çerçevesinde Elazığ Merkezinin PTTBank olarak düzenlemesinin yapılması 
planlanmaktadır. 
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DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Elazığ İlimize 2005 yılında; "Gar, İstasyon, Diğer 
Hizmet Binaları ve Tesisleri", "Büyük Onarımlar" ve "Yol Yatırımları" projeleri 
kapsamındaki yatırımlar için 366.500 YTL yatırım yapılması ve yılı içerisinde 
tamamlanması planlanmıştır. 

HAVA ULAŞIMI 

Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılı Yatınm 
Programında "Elazığ Havaalanı Yeni Pist Yapımı ve Müteferrik İşler İnşaatı" projesi 
yer almakta olup, 2005 yılı ödeneği 1.000 YTL'dir. Projenin bütçe imkanları 
ölçüsünde ihale edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ayrıca, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2005 yılı Yatınm Programında Elazığ 
Havaalanı için "Hava Seyrüsefer ve Muhabere Sistemleri Teçhizatı Temin ve 
Modernizasyonu", "Meydan Hizmet Araçları Temini" ve "Muhtelif Teçhizat ve 
Enerji Temini ile Tesisi" projeleri kapsamında 29.073 YTL ödenek ayrılmış olup, 
ödeneğin 406 YTL'lık kısmı harcanmıştır. Planlanan işlerin yıl sonuna kadar 
tamamlanmasına çalışılmaktadır/ ~ 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7662-12912 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Elazığ ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur. 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Elazığ İlimize, 2003-2004 yıllan arasında 
Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, R/L, Smart Kartlı Ankesörlü Telefon ve 
ADSL İnternet hizmeti alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Elazığ ilimizde; 2003-2004 yıllannda planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 1.894.125.000.000 TL ve 2004 yılında 
ise 1.662.778.000.000 TL harcama yapılmıştır. 
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PTT 

Elazığ İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
"Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
35.178.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Alacakaya, Baskil, Keban, Maden, Palu, 
Sivrice, Ağı ve Ancak PTT Merkezlerinin Otomasyonu ile Personel İşlemleri 
Yönetim Sistemleri Yazılım, Donanım ve Montaj işlemleri, taşıt alımları, işletme 
hizmetlerinin idame ve yenilenmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" "Makine 
ve Teçhizat Alımı" ile "Taşıt Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 
92.981.000.000 TL harcama yapılmış ve 8 merkezin otomasyonu sağlanmıştır. Bugün 
itibariyle Başmüdürlüğe bağlı 10 Merkepvş}2.Şube olmak üzere toplam 22 işyeri 
otomasyon hizmetine açık bulunmaktadır. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Elazığ İlimize, 2003 yılında "Yol Yatırımları" ve 
"Gar, İstasyon, Diğer Hizmet Binaları Tesisleri" projeleri kapsamında 
247.000.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında da "Gar, İstasyon, Diğer Hizmet Binaları Tesisleri Bakım ve 
Onarım" ile "Yol Yatırımları" projeleri kapsamındaki yatırımlara toplam 
240.400.000.000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir. 

HAVA ULAŞIMI 

Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı Yatırım 
Programında "Elazığ Havaalanı Yeni Pist Yapımı ve Müteferrik İşler İnşaatı" projesi 
1.000.000.000 TL ödenekle yer almış olup, uygulama projelerine yönelik çalışmalara 
devam edilmiştir. 

DHMİ Genel Müdürlüğü 2003 yılı Yatırım Programından Elazığ Havaalanı'na 
"Özel Güvenlik Projesi", "Meydan Hizmet Araçları Temini", "Hava Seyrüsefer ve 
Muhabere Sistemleri Teçhizatı, Temini ve Modernizasyonu", "Muhtelif Teçhizat ve 
Enerji Temini ile Tesisi" ve "Mevcut Havaalanlarını İdame ve Yemleme " projeleri 
kapsamında 347.068.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında ise; "Hava Seyrüsefer ve Muhabere Sistemleri Teçhizatı, Temini 
ve Modernizasyonu", "Meydan Hizmet Araçları Temini" ve "Muhtelif Teçhizat ve 
Enerji Temini- ile Tesisi" projeleri kapsamında 538.849.000.000 TL. harcama 
yapılmıştır. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7663-12923 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Kilis İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 214.171 YTL olup, yıl sonuna kadar duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Kilis İlimize 2005 yılında 14.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş bulunmaktadır. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Software Donanım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi ile "İdame ve Yenileme Projesi" 

kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve yenilenmesi için gerekli malzeme ve 
teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Kilis PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyonuna açılmış olup, ayrılan ödenek-^eEçevesinde planlanan yatırımların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir/ 

- 2480 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0:2 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7664-12935 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kilis ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Kilis ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur. 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Kilis İlimize, 2003-2004 yılları arasında Şebeke, 
Transmisyon, Fiber Optik Kablo, R/L, Smart Kartlı Ankesörlü Telefon ve ADSL 
İnternet hizmeti alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Kilis ilimizde; 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 419.165.000.000 TL ve 2004 yılında ise 
187.799.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Kilis İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," ve 
"Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 7.834.000.000 TL 
harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri 
Yazılım, Donanım ve Montaj işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve 
yenilenmesi ile poliklinik ihtiyaçlarının giderilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılmda ise; "PTT Bilgi İşjemjistemleri", "İdame ve Yenileme" "Makine 
ve Teçhizat Alımı" ile "Taşıt Alımı'1 "projeleri kapsamındaki hizmetler için 
20.712.000.000 TL harcama yap;lmiştır, 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7665-12946 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Siirt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur. 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Siirt İlimize, 2003-2004 yılları arasında Santral, 
Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, R/L, Smart Kartlı Ankesörlü Telefon ve 
ADSL İnternet hizmeti alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Siirt ilimizde; 2003-2004 yıllarında planlanan tüm 
projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 1.238.713.000.000 TL ve 2004 yılında ise 
706.644.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Siirt İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
"Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
15.059.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Eruh, Pervari, Kurtalan ve Şirvan PTT 
Merkezlerinin Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, 
Donanım ve Montaj işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve 
yenilenmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" "Makine 
ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 4Sv2â8,..000.000 TL 
harcama yapılmış ve 4 merkezin otomasyonu sağlanmıştır. BUgün: itibariyle 
Başmüdürlüğe bağlı 6 Merkez otomasyon hizmetine açık bulunmaktadır 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 
Demiryolu ulaşımı alanında Siirt İlimize, 2003 yılında "Gar, İstasyon, Diğer 

Hizmet Binaları Tesisleri" projesi kapsamında 15.000.000.000 TL harcama 
yapılmıştır. 

HAVA ULAŞIMI 
2003 yılında Siirt Havaalanı'na "Meydan Hizmet Araçları Temini", "Hava 

Seyrüsefer ve Muhabere Sistemleri Teçhizatı, Temini ve Modernizasyonu", ve 
"Mevcut Havaalanlarını İdame ve Yenileme " projeleri kapsamında 125.938.000.000 
TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında ise; yine yukarıda belirtilen projeler kapsamında 5.990.000.000 
TL. harcama yapılmıştır^ 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7666-12957 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Siirt ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programlan tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Siirt İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 229.591 YTL olup, yıl sonuna kadar duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatınm Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Siirt İlimize 2005 yılında 30.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş bulunmaktadır. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Sofhvare Donanım alımı, 
"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi Eruh, Kurtalan ve Şirvan PTT 

Şubelerinde Kayıtlı Posta Hizmetlerinin otomasyonu gerçekleştirilecektir. 
"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 

yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 
Siirt PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 

Otomasyonuna açılmış olup, ayrılan ödeneK çerçevesinde planlanan yatırımların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Siirt İlimize 2005 yılında; "Gar, İstasyon, Diğer 
Hizmet B inal an ve Tesisleri" ile "Büyük Onarımlar" projeleri kapsamındaki 
yatırımlar için 174.300 YTL yatınm yapılması ve 2005 yılında tamamlanması 
planlanmıştır. Gerçekleştirilen .işlere karşılık 2005 yılı ödeneğinin 2.800 YTL'lık 
kısmı harcanmıştır. 

HAVA ULAŞIMI 

Siirt Havaalanı için 2005 yılı Yatınm Programında "Meydan Hizmet Araçlan 
Temini" projesi kapsamında 3.014 YTL ödenek öngörülmüş olup, yıl sonuna kadar 
ihtiyaçların temin edilerek harcanması planlanmıştır. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7667-12976 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Çankırı ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur. 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
CEVAP: 
TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Çankırı İlimize, 2003-2004 yılları arasında 
Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, Smart Kartlı Ankesörlü Telefon ve ADSL 
İnternet hizmeti alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Çankırı ilimizde; 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 94.013.000.000 TL ve 2004 yılında ise 
566.824.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Çankırı İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
27.845.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Atkaracalar, Bayramören, Eldivan, Korgun, 
Kızılırmak, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı PTT Merkezlerinin Otomasyonu 
ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, Donanım ve Montaj işlemleri, 
taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve yenilenmesi hizmetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" ve 
"Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 76.025.000.000 
TL harcama yapTİarak 9 merkezin otomasyonu sağlanmış olup, bugün itibariyle 12 
merkez ve .2 şube olmak üzere toplam 14 işyeri otomasyon hizmetine açık 
bulunmaktadır. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 
Demiryolu ulaşımı alanında Çankırı İlimize, 2003 yılında "Yol Yatırımları", 

"Mevcut Lokomotif Depoları ile Revizörlük Atölyelerinin Modernizasyonu", 
"İdame-Yenileme" ve "Sinyalizasyon-Elektrifıkasyon-Haberleşme ve Emniyet 
Tesisleri Tevsii ve Yenileme" projeleri kapsamında 77.000.000.000 TL harcama 
yapılmıştır. 

2004 yılında da "Yol Yatırımları", "Mevcut Lokomotif Depoları ile 
Revizörlük Atölyelerinin Modernizasyonu", "İdame-Yenileme" ve "Sinyalizasyon-
Elektrifıkasyon-Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii ve Yenileme" projeleri 
kapsamındaki yatırımlara toplam 299.300.000.000 TL. harcama gerçekleştirilmfşfir; 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMÎREL'İN 
7/7668-12987 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Çankırı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 
ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Çankırı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Çarıkın İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 130.921 YTL olup, yıl sonuna kadar duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Çankırı İlimize 2005 yılında 68.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Software Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında 9. Zırhlı Tugay 
Komutanlığı, İkizören, Meslek Yüksek Okulu, Sanayi Sitesi, Yukanöz ve Yaylakent 
PTT Şubelerinde otomasyonun yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatm temini sağlanacaktır. 

Çankırı PTT Merkezi 13 Haziran 2005* tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyonuna açılmış olup, ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Çankın İlimize 2005 yılında; "Yol Yatırımları", 
"İdame-Yenileme", "Yol Yenilemeleri" ve "Irmak-Karabük-Zonguldak 
Sinyalizasyon-Elektrifikasyon Tesislerinin Yapımı ve Altyapı İyileştirilmesi" 
projeleri kapsamındaki yatırımlar'İçin 2*856.900 YTL yatırım yapılması ve 2005 
yılında tamamlanması planlanmıştır. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7669-12999 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Bingöl ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur. 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Bingöl İlimize, 2003-2004 yılları arasında 
Santral, Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, Smart Kartlı Ankesörlü Telefon ve 
ADSL İnternet hizmeti alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Bingöl ilimizde; 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 214.485.000.000 TL ve 2004 yılında ise 
1.161.759.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Bingöl İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
20.657.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Solhan, Kiğı ve Yedisu PTT Merkezlerinin 
Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, Donanım ve Montaj 
işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve yenilenmesi hizmetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" ile 
"Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 57.790.000.000 
TL harcama yapılmış ve ; 3', rneirfcezin otomasyonu sağlanmıştır. Bugün itibariyle 
Başmüdürlüğe bağlı 6 Merkez ve 2v$ube olmak üzere toplam 8 işyeri otomasyon 
hizmetine açık bulunmaktadır. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Bingöl İlimize, 2003 yılında "Yol Yatırımları", 
projesi kapsamında 11.000.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında da "Yol Yatırımları" projesi kapsamındaki yatırımlara toplam 
175.300.000.000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir;. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7670-13011 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bingöl ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 
madencilik, tarım ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatınmlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Bingöl İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım harcaması 
yaklaşık 789.777 YTL olup, yıl sonuna kadar duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Bingöl İlimize 2005 yılında 46.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Softvvare Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Solhan ve Genç 
PTT Şubelerinde otomasyonun yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Bingöl PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyonu açılmış olup, ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı*alanında Bingöl İlimize 2005 yılında; "Yol Yenilemeleri" 
projesi kapsamındaki yatırımlar için 596. J.00 YTL yatırım yapılması ve 2005 yılında 
tamamlanması planlanmıştır. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7671-13022 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Şırnak ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur. 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Şırnak İlimize, 2003-2004 yılları arasında 
Santral, Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, Smart Kartlı Ankesörlü Telefon ve 
ADSL İnternet hizmeti alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Şırnak ilimizde; 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 988.677.000.000 TL ve 2004 yılında 
ise 572.599.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Şırnak İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
"Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
14.487.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Beytüşşebap ve İdil PTT Merkezlerinin 
Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, Donanım ve Montaj 
işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve yenilenmesi hizmetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" ve 
"Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 50.668.000.000 
TL harcama yapılmış y# '3 merkezin otomasyonu sağlanmıştır. Bugün itibariyle 
Başmüdürlüğe bağlı 7 Çerkez ye 4 Şube olmak üzere toplam 11 işyeri otomasyon 
hizmetine açık bulunmaktadır. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7672-13034 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Şırnak ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatınm programları tüm Türkiye 
için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit edilmektedir. Ayrıca, 
kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi bulunmadığından, yıl içinde İlin 
talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Şırnak İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatınm harcaması 
yaklaşık 282.735 YTL olup, yıl sonuna kadar duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Şırnak İlimize 2005 yılında 78.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Software Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Beytüşşebap, Cizre, 
Habur, İdil Silopi ve Uludere PTT Şubelerinde Kayıtlı Posta Hizmetlerinin 
otomasyonu gerçekleştirilecektir. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Şırnak PTT Merkezi 13 Haziran 2005 Sarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyona açılmış olup, ayrılan ödejiek çerçevesti|de planlanan yatırımların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 
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668.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yurt dışında müteahhitlik yapan 
Türk şirketlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7673) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığma 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı Kürşat >TOzmen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. / / / 

Saygılarımla. 

29.06.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- Bakanlığınız kayıtlarında, yurtdışında taahhüt işleri olan kişi ve 
şirketlerimizin tam bir dökümü bulunmakta mıdır? Kaç ülkede müteahhitlik 
işi yapılmaktadır? Yapılan işlerin toplam değeri nedir? 

2- Yurtdışında taahhüt işleri olan müteahhitlerimizin ne kadarı, bulunduktan 
ülkedeki İşlerini tamamlayamamışlardır? 
Bu ülkeler hangileridir? Hangi ülkede kaç proje yarım kalmıştır? Bu 
projelerin ihale değeri nedir? 

3- Yurtdışında inşaatları olan şirketlerin durumu ile ilgili olarak 
Bakanlığınızın sürdürmekte olduğu bir çalışma var mıdır? 

4- İnşaatların yarım kalma nedeni olarak gösterilen ne.denjer (yüksek ölçüde 
fiyat kırılması, yerel şartlara uyum sağlanamaması, bulunulan ülkedeki 
yasadışı baskılar ve talepler v.b.) Bakanlığınızca araştırılmış mıdır? 
Hangi sonuca varılmıştır? 

6- Yurtdışındaki müteahhitlerimizin haklarını almalarını sağlayacak ve 
olumsuzluklara karşı yanlarında yer almayı kolaylaştıracak önlemler 
alınmakta mıdır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.l.DTM.0.04.l0.01/ 17 08 G 5 3 9 4 2 3 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E f MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13 Temmuz 2005 tarihli ve 7673-12842/36626 sayılı yazılan. 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, yurt dışında müteahhitlik yapan Türk 
şirketlerine ilişkin, (7/7673) esas numaralı yazılı soru önergesinin cevap metni ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad T Ü Z M E N 
Devlet Bakanı 
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SORULAR; 

1- Bakanlığınız kayıtlarında, yurtdışında taahhüt işleri olan kişi ve şirketlerimizin tam 
bir dökümü bulunmakta mıdır? Kaç ülkede müteahhitlik işi yapılmaktadır? Yapılan 
işlerin toplam değeri nedir? 

2- Yurtdışında taahhüt işleri olan müteahhitlerimizin ne kadarı bulundukları ülkedeki 
işlerini tamamlayamamışlardır? Bu ülkeler hangileridir? Hangi ülkede kaç proje yanm 
kalmıştır? Bu projelerin ihale değeri nedir? 

3- Yurtdışında inşaatları olan şirketlerin durumu ile ilgili olarak Bakanlığınızın 
sürdürmekte olduğu bir çalışma var mıdır? 

4- İnşaatların yarım kalma nedeni olarak gösterilen nedenler (yüksek ölçüde fiyat 
kırılması, yerel şartlara uyum sağlanamaması, bulunulan ülkedeki yasadışı baskılar ve 
talepler v.b.) Bakanlığınızca araştırılmış mıdır? Hangi sonuca varılmıştır? 

5- Yurtdışındaki müteahhitlerimizin haklarını almalarını sağlayacak ve olumsuzluklara 
karşı yanlarında yer almayı kolaylaştıracak önlemler alınmakta mıdır? 

CEVAPLAR: 

1- Yurt dışında proje üstlenen müteahhitlik firmalarımızın üstlendikleri projeleri 
ülkemizde kayıt ettirme gibi bir zoruululuklan olmamakla beraber, Ticaret 
Müşavirliklerimiz veya Konsolosluklanmızca düzenlenen "İşin Alındığına Dair 
Belge"ler ve fırmalanmızın beyanları çerçevesinde yurt dışında taahhüt işi üstlenen 
firmalanmızın üstlendikleri projelere ilişkin kayıtlar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
tutulmaktadır. 

Bu çerçevede, Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına göre, müteahhitlik firmalanmız 
bugüne kadar yurt dışında 63 ülkede toplam 64 milyar ABD Dolan tutannda proje 
üstlenmiştir. 

2- Yurt dışında iş üstlenen müteahhitlerimizin tamamlayamadıklan projelere ilişkin 
Ticaret Müşavirlikleri kanalıyla kapsamlı bir çalışma yapılmış ve şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: 

- Yaklaşık 700 Türk müteahhitlik firması bugüne kadar 63 ülkede 3000 
projeyle toplam 64 milyar dolarlık iş üstlenmiş olup, 45 firmamız ihale 
bedeli 3,6 milyar dolar olan 120 projeye çeşitli nedenlerle başiayamamış 
veya projeyi yanm bırakmıştır. 

- Yapılan çalışma sonucu elde edilen rakam, sözleşme imzalandığı halde hiç 
başlanamayan veya başladıktan sonra yanm kalan işlerin ihale bedelleri 
olup, projelerin tamamlanan kısımlan çıkanldığında daha küçük bir rakama 
ulaşılacaktır. Ancak hangi projenin ne kadarlık kısmının yarım bırakıldığı 
hususunda sağlıklı bilgiler temin edilememiştir. 
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Konuyla ilgili ayrıntılı tablo aşağıda yer almaktadır: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ÜLKE 
Romanya 
S.Arabistan 
İsrail 
Fas 
Hindistan 
B.A.E. 
Tunus 
Lübnan 
Kuveyt 
Ürdün 
Rusya Fed. 
Mısır 
Cezayir 
Pakistan 
Bulgaristan 
Gürcistan 
Libya 
Suriye 
Ürdün 
TOPLAM 

FİRMA SAYISI 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
7 
0 
0 
1 
1 
1 

22 
3 
1 

45 

YARIM 
KALAN 
PROJE 
SAYISI 

1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
1 
1 
1 

94 
3 
1 

120 

YARIM KALAN 
PROJELERİN 
İHALE 
BEDELLERİ 
(ABD Doları) 

7.400.000 
14.666.000 
43.119.872 
70.119.823 

0 
0 
0 
0 

71.853.710 
0 

342.916.789 
0 
0 

430.000.000 
600.000.000 

62.000.000 
1.870.000.000 

41.685.125 
80.054.847 

3.633.816.166 

3- 2003/30 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, yurt dışı müteahhitlik, 
mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin eşgüdümü ile Bakanlığımız 
görevlendirilmiştir. Bu çerçevede, yurt dışı müteahhitlik, müşavirlik ve mühendislik 
hizmetleri sektörünün kısa vadede gerçek potansiyelini yansıtacak şekilde iş 
üstlenebilmesi, orta ve uzun vadede ise kapasite ve teknolojisinin daha da geliştirilmesi 
için gerekli idari, hukuki ve mali düzenlemelerin sonuçlandırılması yönünde yoğun çaba 
gösterilmektedir. 

Yurt dışı müteahhitlik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri sektörü ile ilgili olarak 
Bakanlığımız tarafından sonuçlandırılan çalışmalar ve halen devam eden çalışmalar 
aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

Sonuçlandırılan çalışmalar: 

1- Yurt Dışı Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Koordinasyon 
Kurulu teşkil edilmiştir. 

2- Sektör gelirlerinin ülkemizde vergiden muaf kazançlar arasına alınması yönünde 
kanuni değişiklik yapılmıştır. 
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3- Müteahhitlik hizmetleri kapsamında yurt dışında Türk işçisi çalıştırılmasının 
teşvik edilmesi yönünde kanuni değişiklik yapılmıştır. 

4- Eximbank tarafından "Teminat Mektubu Haksız Nakde Çevrilme Sigorta 
Programı" uygulamaya geçirilmiştir. 

5- Teknik müşavirlik firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetlerinin devlet yardımları 
kapsamında desteklenmesi yönünde bir program hayata geçirilmiştir. 

Devam eden çalışmalar: 

1- Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri rejimi oluşturulması 
yönündeki çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

2- Teminat mektubu elde edilmesi sorununun çözümüne yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

3- Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri politik risk sigortası programının hayata 
geçirilmesi yönünde hazırlıklara devam edilmektedir. 

4- Türk müteahhitlik firmaları büyük çoğunlukla politik ve ticari riskleri yüksek olan 
ülkelerde faaliyet göstermektedirler. Faaliyet gösterilen bu ülkelerin iç ve dış 
dinamikleri ve ülkemiz ile siyasi ilişkilerinde dönem dönem yaşanan olumsuz 
değişiklikler, sektörün yapısı gereği bu ülkelerde uzun vadeli bir ticari ilişki kurmak 
zorunda olan müteahhitlik firmalarımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında üstlendikleri projeler kapsamında işveren 
idarelere teminat mektubu vermede karşılaştıkları güçlükler ve politik risk sigortasının 
olmaması halihazırda sektörün en önemli sorunlarını teşkil etmektedir. 

Teminat mektubu sorunun çözülmesi ve buna bağlı olarak politik risk sigortası 
programının ülkemizde de uygulamaya geçirilmesi durumunda, bir taraftan işveren 
idarelerin riskin gerçekleşmesi durumunda muhataplarının ilgili Devlet Kurumu 
yetkilileri olacağı için daha duyarlı hareket etmelerini sağlayacak olması, diğer taraftan 
firmalarımızın diğer politik risklerinin (hak ediş ödemesi yapılamaması, para 
transferinin önlenmesi, el koyma, millileştirme) kapsam dahiline alınması suretiyle 
firma üzerindeki diğer risklerin de devredilmesi sağlanacak ve bu çerçevede 
firmalarımızın yurt dışındaki rekabet güçleri artacağı gibi üstlenilen projelerin yarım 
kalma olasılığı da azalacaktır. 
5- Yukarıda da belirtildiği üzere, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün en önemli 
sorunu olan teminat mektubu elde edilmesi sorununun çözümü ve politik risk 
sigortasının uygulamaya geçirilmesi amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığının 
koordinasyonunda, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın da katılımıyla 
çalışmalara devam edilmektedir. 

Öte yandan, teminat mektubu ve politik risk sigortası da dahil olmak üzere, yurt dışı 
müteahhitlik hizmetleri sektörünün temel sorunlarının çözümü ve sektörün teknolojik 
düzey ve kapasite açısından uluslararası düzeyde en ileri ülkeler arasında yer almasını 

sağlayacak yeni bir atılım yapabilmesi için sektörün hukuki ve idari açıdan yeniden 
yapılanması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, sektörün yeniden tanımlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, 
mevzuat bütünlüğü ve uyumunun sağlanması, stratejik hedef ve programların 
belirlenmesi ve uygulanması, Hizmet Ticareti Konseyi oluşturulması, özel sektörde yeni 
bir kamusal alan oluşturulması ve firma kategorizasyonu ile ilgili düzenlemelerin 
yapılması amacıyla "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Rejimi" 
oluşturulmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle 
hazırlanan rejim taslağı nihai hale getirilerek Bakanlar Kuruluna sevk edilme aşamasına 
gelmiştir. 
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669.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI"nın, Konya-Antalya yolunun bir kısmının tamam-
lanamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/7660) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

Konya-Beyşehir-Cevizli-Akseki-Manavgat-Antalya yol güzergahı üzerindeki Cevizli-

Şakiroğlu arasındaki yol 15 yıldır düzeltilerek tam anlamıyla bölge halkının kullanımına 

sunulamamaktadır. Bu yol üzerindeki belde ve köylerde yaşayan onbinlerce vatandaşımız ise 

mağdur durumdadırlar. Bu bağlamda, 

1, Bu yol için gereken ödenek neden şimdiye kadar sağlanarak yol tamamlanmamıştır? 

2. Bu yolun tam hizmete açılması için gereken ödenek ne zaman sağlanacaktır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17//4 L, ^ 
Konu : Antalya Milletvekili 0 9 AWSW 9NK 

Nail KAMACI'nın UUJ 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 13/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazınız. 
b) Ulaştırma Bakanlığının 19/07/2005 tarihli ve B.ll.O.APK.0.10.01.610-01/1289-29197 

sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız gereğince, ilgi (b) yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail 
KAMACI'nın, sehven Ulaştırma Bakanlığına yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7660 Esas sayılı 
yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

EK: Faruk Nafiz ÖZAK, 
- Cevap yazısı Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACPNIN 

T.B.M.M. 7/7660 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 
SORULAR: 

Konya-Beyşehir-Cevizli-Akseki-Manavgat-Antalya yol güzergahı üzerindeki Cevizli-
Şakiroğlu arasındaki yol 15 yıldır düzeltilerek tam anlamıyla bölge halkımn kullanımına 
sunulamamaktadır. Bu yol üzerindeki belde ve köylerde yaşayan onbinlerce vatandaşımız ise 
mağdur durumdadırlar. Bu bağlamda, 

1- Bu yol için gereken ödenek neden şimdiye kadar sağlanarak yol tamamlanmamıştır? 

2- Bu yolun tam hizmete açılması için gereken ödenek ne zaman sağlanacaktır? 
CEVAP: 

Cevizli-Şakiroğlu yolu 27 Km. uzunluğunda olup, yatırım programında yer alan 
(Şeydişehir-Manavgat) Ayr.-Cevizli 3.Bölge Hududu yolu bünyesinde bulunmaktadır. 

Söz konusu yolun ilk 10 Km.lik bölümünde, 2005 yılı ödeneği olan 200 Bin YTL. ile 
toprak işleri ve üst yapı işleri ihale edilmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir. 

Geri kalan 17 Km.lik kesimin maliyeti ise 3,5 Milyon YTL. olup, yeterli ödeneğin temin 
edilmesi halinde ihale edilerek, yapımı gerçekleştirilecektir. 

670.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Tasarrufu Teşvik Fonu kapsamın
daki hak sahiplerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7674) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'mn 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı Ali Babacan tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

/ ' ^ / . 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili <. 

1- Tasarrufu Teşvik Fonu kapsamındaki hak sahibi sayısı kaçtır? 

2- Bu zamana kadar kaç hak sahibine ne kadar ödeme yapılmıştır? 
Haklarını, kredi şeklinde peşin olarak alanların sayıst kaçtır ve bu kişilere 
ne kadar ödeme yapılmıştır? 

3- Hak sahiplerinden kaçı düzenli olarak taksitlerini alabilmektedir? 

4- Ödemelerde yaşanan problemler nelerdir ve bu kapsamda kaç hak sahibi 
vardır? 

5- Hak sahiplerinin mağdur olmasında, şirket ve kurumların payı varsa, 
sorunların çözümü ve mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi önlemler. 
alınmış ya da alınacaktır7 " , ; 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

HAftftÜS* 4 4 5 ^ 3 SAYI : B.02.1.HM.O.KAF.01.02 U * - U ö - U 3 

K O N U : Ç T T H 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. 

Baloğlu'nun 4853 Sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu 
Hesaptan Yapılacak ödemelere Dair Kanuna ilişkin 7/7674 esas numaralı yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan cevap 
metni ekte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER: Ali BABACAN 
EK-1 Yazı (1 adet-) 3 Devlet Bakanı 

A N T A L Y A MİLLETVEKİLİ SAYIN F.FİKRET BALOĞLU'NUN 4853 SAYILI 
ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ V E BU 
HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUNA İLİŞKİN 7/7674 ESAS 
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA 
HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

S O R U 1 : Tasarruf Teşvik Fonu kapsamındaki hak sahibi sayısı kaçtır? 

C E V A P 1: Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı kapsamındaki hak sahibi 
sayısı yaklaşık 4 milyon 500 bin kişidir. 

SORU 2 : Bu zamana kadar kaç hak sahibine ne kadar ödeme yapılmıştır? 
Haklarını, kredi şeklinde peşin olarak alanların sayısı kaçtır ve bu kişilere ne kadar 
ödeme yapılmıştır? 

CEVAP 2 a) 4853 sayılı Kanun çerçevesinde 30.O4.2003 tarihinden 21.07.2005 
tarihine kadar; 

- Anapara olarak 7.564.390 hesaba (*) 1 Katrilyon 272 Trilyon TL, 
- 1. taksit tutarı olarak 4.441.041 hesaba 951 Trilyon TL, 
- 2. taksit tutarı olarak 4.325.041 hesaba 1 Katrilyon 7 Trilyon TL, 
- 3. taksit tutarı olarak 4.299.163 hesaba l Katrilyon 22 Trilyon TL, 
- 4. taksit tutarı olarak 4.378.058 hesaba 1 Katrilyon 84 Trilyon TL, 
- 5. taksit tutarı olarak 4.379.935 hesaba 1 Katrilyon 104 Trilyon TL, 
- 6. taksit tutarı olarak 4.127.430 hesaba 1 Katrilyon 113 Trilyon TL, 
(6. taksit ödemeleri devam etmektedir) 

- Emekli ödemesi olarak ise 333.532 hesaba 870 Trilyon TL olmak üzere; 
toplam 8 Katrilyon 423 Trilyon TL ödeme yapılmıştır. 

b) Bugün itibarıyla T.C Ziraat Bankası A.Ş (TCZB) tarafından, hak sahibi 
1.534.406 kişiye 1 Katrilyon 579 Trilyon TL tutarında nema karşılığı tüketici kredisi 
kullandırılmıştır. 
(*)Anapara ödenen kişi sayısı içerisinde TCZB kayıtlarına zamanında intikal etmeyen 
kesinti ve katkı tutarlarını sonradan ikmal ettirerek değişik tarihlerde birden çok defa fark 
anapara ödemesi alan kişiler olması sebebiyle işlem sayısın: göstermektedir 
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SORU 3: Hak sahiplerinden kaçı düzenli olarak taksitlerini alabilmektedir? 

CEVAP 3: Her bir taksit döneminde yaklaşık 4.300.000 hak sahibi düzenli olarak 

taksitlerini almaktadır. 

SORU 4: Ödemelerde yaşanan problemler nelerdir ve bu kapsamda kaç hak 

sahibi vardır? 

Bazı işyerlerince mülga 3417 sayılı Kanun gereğince aylık kesinti ve katkı 

tutarlarının TCZB'na yatırılmasına rağmen Üç Aylık Şahıs Bildirim Formlarının ilgili 

bankaya süresinde düzenli olarak gönderilmemesi, hatalı gönderilmesi ya da hiç 

düzenlenmemesi, bazı işverenlerce de Tasarrufu Teşvik kesintilerinin yatırılmaması, 

ayrıca işyerlerince sehven aynı Tasarrufu Teşvik Personel Hesap Numarasının birden 

çok çalışan için kullanılması veya hesap numarasında hatalar yapılmış olması, kesinti 

yapılan çalışana Tasarruf Teşvik Personel Hesap Numarasının alınmaması gibi hususlar, 

özellikle anapara ödemelerinde en çok karşılaşılan sorunlar olmuştur. Bu tür hesaplar ile 

ilgili olarak işyerleri yetkilileri ve kişilerle yapılan görüşme ve yazışmalar sonucunda 

sorunların büyük çoğunluğu giderilmiş olup, halen ilgili Bankaya ve Müsteşarlığımıza az 

sayıda sorunlu hak sahibi veya işyeri başvurusu olmaktadır. 

SORU 5: Hak sahiplerinin mağdur olmasında, şirket ve kurumların payı 

varsa, sorunların çözümU ve mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi önlemler 

alınmış ya da alınacaktır? 

CEVAP 5: Hak sahiplerinin sorunları büyük ölçüde 4. soruya verilen cevapta 

açıklanan sebeplerden kaynaklanmış olup, işyerlerince bildirilmeyen ve dolayısıyla ilgili 

banka kayıtlarına intikal etmeyen kesinti ve katkı tutarlarına ait bilgilerin 

Müsteşarlığımızca belirlenen esaslar çerçevesinde işyerlerince 4853 sayılı Kanunun 

"Süresinde ödenmeyen tasarruf kesintileri ve katkı paylan" başlıklı 8 nci maddesi 

uyarınca, yukarıda bahsedilen usul ve esaslara göre TCZB'na gönderilmesi durumunda, 

ilgili banka kayıtlarına alınmakta ve hak sahiplerine ilgili Kanun çerçevesinde anapara ve 

taksit ödemeleri yapılmaktadır. 
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Söz konusu kanun maddesinde "3417 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
ücretlerden yapmaları gereken tasarruf kesintileri ile katkı paylarını süresi içinde ilgililer 
adına açılmış bulunan Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırmayan işverenlerden; 
yatırılması gereken miktarlar ile gecikme zammı, resen veya ilgililerin başvurusu halinde 
Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline 
ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki ilgili 
Tasarruf Teşvik Hesaplarına yatırılır. 

3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 
kapsamındaki personelin aylık ve ücretlerinden tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren 
katkılarını süresi içinde ilgililer adına açılmış bulunan Tasarrufu Teşvik Hesaplarına 
yatırmayan kurumlar, yatırılması gereken miktarların resen veya ilgililerin başvurusu 
halinde yasal faiziyle birlikte T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki ilgili Tasarruf Teşvik 
Hesaplarına yatırılmasından sorumludurlar." denilmektedir. 

Bu çerçevede işyerlerince geçmişe yönelik eksik kayıtlan tamamlanan, kayıtlan 
bilgi ve belgeye dayalı olarak düzeltilen hak sahipleri için sağlıklı bir ödeme alt yapısı 
oluşturulmuştur. 

671.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Konut Edindirme Yardımı kesintilerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7675) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1987-1996 yılları arasında kamuda çalışanlaidan "Konut Edindirme Fonu" adı altında yapılan 
kesintilerle ilgili olarak, aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Atila EMEK 
Antalya Milletvekili 

Sorular: 
1. 3220 sayılı kanuna istinaden memur ve işçiler ile, bunların emeklilerinden "Konut 

Edindirme Yardımı" adı altında işverenden yapılan kesintilerin anapara ve faizlerden 
oluşan toplam miktarı nedir? 

2. Bu fonda toplanan paralardan bu güne kadar herhangi bir Toplu Konut Projesi finanse 
edilmiş midir? Memur ve işçiler ile bunların emeklilerinden, biı fondan yararlananlar, 
olmuş-mudur? Olmuş ise ne şekilde yararlandırılmalardır? 

3. önceleri faaliyetine son verilen Emlak Bank ta toplanan bu paralarfTöplu Konut 
İdaresince nemalandırılmakta iken TOKİ nin devreden çıkarılması ile toplanan 
paraların" Yuvam Kredisi" adı altında zengin villalarının finansmanında kullanılması, 
uygulanması, kanunun amacına ters olmakla "Görevi Kötüye Kullanma" suçunu 
oluşturmaz mı? Bu uygulamaya devam edilmekte midir? 

4. Bu güne kadar kanuna tamamen aykırı olan bu uygulamayı başlatmış olanlar ve 
sürdürenlerle ilgili olarak "Görevin Kötüye Kullanılması" suçundan kovuşturma 
başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise bunlar kimlerdir? Kovuşturma hangi aşamadadır? 
Başlatılmamışsa bu hususta ne gibi bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

5. Bu paraların memur ve işçi emeklilerine nemalandırılarak geri ödenmesi düşünülmekte 
midir? Düşünülmekte ise ödeme yılı nedir? ödeme şekli ve takvimi nasıldır? 

6. Geri ödeme dUşUnUlmüyorsa; işçi ve memurlar ile emeklileri adına biriktirilen bu 
paraların, kanunun amacına uygun olarak çalışanlar ile emeklilerin konut sorunlarını 
çözmekte kullanılması yerine, yasa dışı kullanılması uygulamalarına devam edilecek 
midir? 

7. Bu bağlamda bir "Konut Kooperatifleri Yatırım Bankası" oluşturulması ve fonda biriken 
paraların, bu bankaya sermaye olarak konulmak suretiyle yasanın amacına uygun şekilde 
kullanılması konusunda ne düşünülmektedir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12.3/55 
C 1.08.05* 1 5 2 6 3 

Konu : Yazılı Soru önergesi *^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 13.7.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Atila EMEK'e ait 7/7675 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü 
aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği gibi, 11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Kanuna dayanarak memurlar ve işçiler 
ile bunların emeklilerine "Konut Edindirme Yardımı" uygulamasına 01.01.1987 tarihinde 
başlanmıştır. Ancak bu uygulama 01.01.1996 tarihinde durdurulmuştur. Esasen söz konusu 
yardım tutarları memur ve işçilerin maaşmdan yapılan bir kesinti olmayıp onlar adına 
işverenleri tarafından yatırılan miktarlardır. 

29.12.1999 tarih ve 23921 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 588 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile söz konusu Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının tasfiyesi kararlaştırılmış, 
588 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin 18.05.2000 tarih ve 24053 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/575 sayılı Bakanlar kurulu karan ile de uygulamaya 
ilişkin hükümler düzenlenmiştir 

Bu düzenleme çerçevesinde 22.07.2002 tarihinde, Emlak Konut A.Ş, unvan 
değiştirmek suretiyle (Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığına dönüştürülmüş ve Emlak Bankası Tarafından bir kısım gayrimenkul, Konut 
Edindirme Yardımı (KEY) borçlarının tasfiyesi karşılığı Emlak Gayrimenkul Yatınm 
Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmiştir. Ayrıca (KEY) hak sahiplerini belirlemeye yönelik 
çalışmaları yürütme görevi Tasfiye Halindeki Emlak Bankasına verilmiştir. Halen Konut 
Edindirme Yardımı hak sahiplerinin tespiti, Tasfiye Halindeki Emlak Bankası bünyesinde 
kurulan KEY Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra 
hak sahipleri, Emlak Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı A.Ş.'ye bildirilecek ve hak sahiplerine 
paylan oranında hisse senedi verilmeye başlanacaktır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat bu 
şekilde bir düzenlemeyi öngörmektedir. 

Ancak, 588 sayılı KHK ve ilgili mevzuat (2000/575 sayırl BKK, 19.10.2000 ve 
23.03.2001 tarihli tebliğler) ile oluşturulan, hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle 
hak sahiplerinin alacaklanmn itfası sistemi aradan geçen süreye rağmen sonuçlanamamıştır. 

Bu bağlamda, Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından KEY hak sahipliği 
tespit edilenlere mümkün olan en kısa sürede alacaklarının nemalandınlmış bir şekilde nakit 
olarak ödenmesinin yapılmasına ilişkin bir Kanun Tasamı hazırlanmıştır 

- 2499 -



T.B.M.M. B: 127 19 . 9 . 2005 O: 2 

Bu bilgiler ışığında, önergede yer alan soruların cevaplan aşağıda belirtilmiştir. 
1) 31.12.1999 tarihi itibariyle KEY hesabında biriken ve Emlak Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş.'ye ayni sermaye olarak devredilen ana para ve faiz dahil toplam tutar 
395.751.717 YTLdir. 

2) Hesapta toplanan paralardan bu güne kadar herhangi bir Toplu Konut Projesi 
finanse edilmemiştir. Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'den alınmış bilgilere göre, 
01.01.1987-29.12.1999 tarihleri arasmda, hesaptan yaklaşık 265.000 hak sahibine ödeme 
yapılmıştır. 

3-4) Toplu Konut İdaresi tarafından "Yuvam Kredisi" adıyla herhangi bir uygulama 
yapılmamıştır. 

5-6) KEY hak sahiplerine mümkün olan en kısa sürede alacaklarını nemalandırılmış 
bir şekilde nakit olarak ödemek amacıyla, Hükümetimizin de verdiği önem ve destek 
doğrultusunda, Toplu Konut İdaresince Hazine Müsteşarlığı ve Tasfiye Halinde Emlak 
Bankası A.Ş.'nin de uygun görüşü doğrultusunda bir Kanun Tasarısı hazırlanarak 
Başbakanlığa kanun istihsali için gönderilmiştir. 

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Nakit Ödeme Yapılması Hakkında Kanun 
Taslağı" kanunlaştığı takdirde, kanun hükümleri doğrultusunda, Tasfiye Halinde T. Emlak 
Bankası A.Ş. tarafından, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine 
Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca konut edindirme yardımı hak 
sahibi olarak kabul edilen, adlarına konut edindirme yardımı yatırılan kişiler veya bunların 
kanuni mirasçılarından KEY hak sahipliği tespit edilenlere yapılacak geri ödemeler 2 yılın 
bitiminde başlayacaktır. Bu konuda nakit sıkıntısı bulunmamaktadır. 

7) Toplu Konut İdaresinin KEY hak sahiplerinin alacaklarının nakit olarak 
ödenebilmesi yolunda hazırlamış olduğu mevcut yasa tasarısı taslağı, KEY paralannın 
nemalarıyla birlikte nakit olarak ödenmesini içerdiğinden, bu bağlamda bir "Konut 
Kooperatifleri Yatırım Bankası" oluşturulması ve hesapta biriken paralann bu bankaya 
sermaye olarak konulması gibi bir uygulama uygun görülmemektedir 

Bilgilerine arz ederim. 
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672.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, pirinç ithalatına ve ithalat lisanslarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7677) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Ülkemizde yapılan pirinç ithalatı kontenjan hakkının, büyük bir bölümünün İstanbul, 
Ankara, Kayseri gibi illerde faaliyet gösteren büyük firmalar ya da çeltik fabrikalannca 
kullanıldığı, İzmir ve bölgesine çok küçük bir pay ayrıldığı Egeli girişimcilerimiz tarafından 
iddia edilmektedir. 

Bu iddialar ışığında, 18.05.2005 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğum soru 
önergesine, Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın Mehdi Eker'in 23.06.2005 tarihinde verdiği 
cevapta "pirinç ithalatı lisanslarının firmalara dağıtımının Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
belirlenen kriterlere göre yine Müsteşarlık tarafından yapddığı" ifade edilmiştir. 

Bu bilgiler göre, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın görev alanına giren 
konu ile ilgili olarak; 

1- Ülkemizin yaptığı pirinç ithalatına herhangi bir sınırlama yapılmakta mıdır? 
Yapılıyorsa hangi makam eliyle, hangi gerekçelerle sınırlama 
yapılmaktadır? 

2- Ülkemizin yaptığı pirinç ithalatı konusunda itluiajtçı^firjnalara lisans 
verilirken hangi kriterlere dikkat edilmektedir? 

3- Pirinç ithalatında bölgeler arsında farklılıklar yarataamak-için-uyguladığınız 
herhangi bir yöntem ya da kriter var mıdır? 

4- 2004 yılında ülkemizin yaptığı pirinç ithalatının oram nedir? Bu ithalatın 
bölgelerimize ve üç büyük kentimize (Ankara, İstanbul, İzmir) göre oranlan 
nelerdir? 

5- Pirinç ithalatıyla ilgili olarak bölgeler arasında ortaya çıkan eşitsizlikleri 
gidermek için firmalara verilen ithalat lisanslannın tekrar düzenlenmesi 
veya bu yönde kriterler getirilmesi için herhangi bir çalışma yapmakta 
mısınız? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.03.07.01 

Konu : Soru Önergesi Hk. 0 c 07 fi ̂  *\ ^ ^ fi 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7677-13058/36911 sayüı 
yazılan. 

İlgide kayıtlı yazılan konusu İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün pirinç ithalatı ve 
pirinç ithalatında açılan tarife kontenjanlanmn tahsisine ilişkin olarak Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOGAN'a tevcih ettiği (7/7677) esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
söz konusu soru önergesine cevaben hazırlanan not yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerine saygılanmla arz ederim. 

KürşadTÜZMEN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
1; Pirinç İthalatı ve Pirinç İthalatında Açılan Tarife 
Kontenjanlanmn Tahsisineİlişkin 7/7677 Esas 
Numaralı Yazılı Soru Önergesi Hakkında Not 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

Önerge No : 7/7677 

SORU: 

Ülkemizde yapılan pirinç ithalat kontenjan hakkının, büyük bir bölümünün İstanbul, 
Ankara, Kayseri gibi illerde faaliyet gösteren büyük firmalar ya da çeltik fabrikalarmca 
kullanıldığı, İzmir ve bölgesine çok küçük bir pay aynldığı Egeli girişimcilerimiz tarafindan iddia 
edilmektedir. 

Bu iddialar ışığında 18/5/2005 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunduğum soru önergesine, 
Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın Mehdi Eker'in 23/6/2005 tarihinde verdiği cevapta "pirinç 
ithalatı yapan firmalara dağıtımının Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen biterlere göre yine 
Müsteşarlık tarafından yapıldığı" ifade edilmiştir. 

Bu bilgilere göre, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn görev alanına giren konu 
ile ilgili olarak; 

1. Ülkemizin yaptığı pirinç ithalatına herhangi bir sınırlama yapılmakta mıdır? 
Yapılıyorsa hangi makam eliyle, hangi gerekçelerle sınırlama yapılmaktadır? 

2. Ülkemizin yaptığı pirinç ithalatı konusunda ithalatçı firmalara lisans verilirken hangi 
kriterlere dikkat edilmektedir? 

3. Pirinç ithalatında bölgeler arasında farklılık yaratmamak için uyguladığınız herhangi 
bir yöntem ya da kriter var mıdır? 

4. 2004 yılında ülkemizin yaptığı pirinç ithalatının oram nedir? Bu ithalatın bölgelerimize 
ve üç büyük kentimize (Ankara, İstanbul, İzmir) göre oranlan nelerdir? 

5. Pirinç ithalatıyla ilgili olarak bölgeler arasında ortaya çıkan eşitsizlikleri gidermek için 
firmalara verilen imalat lisanslarının tekrar düzenlenmesi veya bu yönde kriterler 
getirilmesi için herhangi bir çalışma yapmakta mısınız? 

CEVAP: 

İthalat Rejimi Karan çerçevesinde, 1006.10 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) çeltikte 
%34, 1006.20 G.T.P.'li kahverengi pirinçte %36,1006.30,40 G.T.P.'li pirinçte ise %45 oranında 
gümrük vergisi uygulanmakta olup, söz konusu ürünler, Dış Ticarette Standardizasyon (2005/5) 
Tebliği uyarınca, ithalattan önce ve serbest dolaşıma giriş aşamasında insan ve-bitki sağlığı ve 
güvenliği yönünden Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın kontrolüne tabidir. Söz konusu kontrol 
anılan Bakanlıkça düzenlenen kontrol belgesi ile sağlanmaktadır. 
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İthalat Rejimi Karan çerçevesinde, tespit edilen gümrük vergilerinin ödenmesi ve ilgili 
mevzuat hükümlerinde belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla, çeltik ve pirinç 
ithalatı için Dış Ticaret MüsteşarlığYndan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, ikili anlaşmalar çerçevesinde, 1006.30 G.TİVli pirinç ithalatmda açılan 
Avrupa Birliği menşeli 28.000 tonluk tarife kontenjanı ile Makedonya menşeli 8.000 tonluk tarife 
kontenjanının dağıtım usul ve esasları; 30/10/2004 tarihli ve 25628 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatmda Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve "Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile tespit edilmiştir. Söz konusu 
Tebliğlerin 1 inci maddelerinde ise bahse konu tarife kontenjanlarının, öncelikle bu ürünleri üreten 
veya üretimde hammadde olarak kullanan sanayicilere olmak üzere, başvuruda bulunanlara tahsis 
edileceği hükmü yer almaktadır. 

2005 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %107 oranında bir artışla 363'den 751 adete 
yükselen pirince ilişkin başvuruların değerlendirilmesi aşamasında; söz konusu 751 firmadan 376 
adetinin dağıtımda baz olarak alınan yıllarda pirinç ithalatı ya da üretimi yapmadığı, dağıtım 
kriteri olarak kullanılmamakla birlikte 252 adet firmanın ise son üç yılda hiç vergi ödemediği ve 
bu firmaların büyük bir kısmmm petrol, nakliyat, inşaat, kuyumculuk gibi gıda sektörünün 
dışındaki konularla iştigal ettikleri tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta 
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği"nde belirtilen "kota ve tarife kontenjanı dağıtım 
yöntemleri" çerçevesinde, 1006.30 gümrük tarife pozisyonlu pirinç ithalatmda Avrupa Birliği için 
açılan 28.000 tonluk tarife kontenjanı ile Makedonya için açılan 8.000 tonluk tarife kontenjanının, 

• %2'si; başvuran tüm firmalara eşit olarak, 
• %45'i; firmaların 2003-2004 yıllarında 1006.30 gümrük tarife pozisyonlu pirinç ithalat 

performanslarına göre, 
• %48'i; ticaret ve/veya sanayi odalarınca düzenlenen belgelerde belirtilen firmaların 2002-

2003 yılları pirinç üretim ve/veya tüketim performansları esas alınarak, 
• %5'i de; firmaların ticaret ve/veya sanayi odalarınca onaylı kapasite raporlarında belirtilen 

paketleme kapasitelerine göre, 

dağıtılmıştır. 

Yukarıda değinilen hususlar çerçevesinde, pirinç ithalatmda açılan Avrupa Birliği menşeli 
28.000 tonluk tarife kontenjanı ile Makedonya menşeli 8.000 tonluk tarife kontenjanının 
tahsisinde, Dış Ticaret Müsteşarlığınca sadece resmi istatistik ve belgelere dayalı işlem 
gerçeldeştirilmiş olup başvuru yapan firmaların yerleşik olduğu il ya da bölgeye göre tahsis 
yapılmamıştır. 
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Diğer taraftan, arz açığımız bulunan pirinçte, arz açığının kontrollü bir şekilde sağlanması, 
yerli çeltik üretiminin ithalattan zarar görmesine meydan verilmemesi ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin stok ve finansman sorunları ile karşılaşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, 
27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2004/7756 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan eki "Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Karar" ile çeltik ekim iznine sahip üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu 
kooperatif veya birliklerden çeltik alımı yapan ve bu hususu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü'nden (TMO) alınan yazıyla belgeleyenler ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü'nden çeltik veya pirinç alımı yapanların faydalanabileceği, 300.000 tonluk pirinç veya 
karşılığı çeltik veya kahverengi pirinç için tarife kontenjanı açılmıştır. 

Aynı konuya ilişkin olarak 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Tebliğ hükümleri uyarınca, söz konusu tarife kontenjanı, başvuruda bulunan tüm firmalara, yerli 
üreticiden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu kooperatif veya birliklerden veya TMO'dan 
yaptıktan çeltik veya pirinç alımlan oranında dağıtılmıştır. Bu oranlar üreticiden alınan her 1.000 
kg çeltik için; 1.000 Kg çeltik veya 800 Kg kahverengi pirinç veya 600 Kg pirincin tarife 
kontenjanı kapsamında ithal edilebilmesidir. Marmara bölgesinden çeltik alınması halinde ise söz 
konusu miktarların %70'i tahsis edilmiştir. Bu çerçevede, 208.000 tonluk pirinç veya karşılığı 
çeltik veya kahverengi pirinç için ithal lisansı düzenlenmiştir. 

Bu uygulama neticesinde, arz açığı bulunan ve yurt içi talebin yaklaşık yansının ithalatla 
karşılandığı pirinçte; ithalatın yerli üretime zarar vermeden kontrollü bir şekilde yapılması ve 
TMO'nun yanı sıra sanayici ve tüccarın da üreticiden yerli ürün alması sağlanmıştır. Böylelikle 
çeltik ve pirinçte geçmiş yıllarda TMO tarafından yaşanmış stok ve finansman sorunlarının önüne 
geçilmiş ve yerli ürünün pazarlama sorunu çözülmüştür. 

Diğer taraftan, 2004 yılında, 103.887 ton pirinç, 26.177 ton kahverengi pirinç ve 35.432 
ton çeltik ithalatı yapılmıştır. Dış ticaret istatistiklerinde, ithalatın yapıldığı gümrük kapısına göre 
bir tasnif bulunmakla birlikte, ithal edilen ürünün hangi bölge veya şehirde tüketime sunulduğuna 
dair herhangi bir tasnif yapılmadığından söz konusu ithalatın illere göre oranlan tespit 
edilememektedir. 

Yukanda değinilen hususlar çerçevesinde, pirinç ithalatında açılan tarife kontenjanlarının 
dağıtımında, firmaların yerleşik olduğu illere veya bölgelere göre tahsis yapılmadığı dikkate 
alınarak, bu yönde bir kriterin getirilmesi ve verilen ithal lisanslarının tekrar düzenlenmesi 
mümkün bulunmamaktadır. 

673.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR 'un, bazı sektörlerde zorla çalıştırılan yabancı uy
ruklu kadınlara ve sığınma evlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK
SU'nun cevabı (7/7678) 

30.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 
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Dünya'da ve Türkiye'nin içinde yer aldığı bölgede usulsüz göç ve kadın ticaretinin 
açıkça gözlemlenebilen bir olgu olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda BM Uluslararası Göç 
Örgütü için bölge ülkelerinde hazırlanan raporlara göre, Türkiye, göç alan ülke olmaya ve 
kadın ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline gelmektedir. Bu araştırmalarda başta 
İstanbul, Antalya, Trabzon olmak üzere pek çok kentte kadın ticaretinin hızla yayıldığı 
belirtilmektedir. Özellikle son yıllarda kadın ticaretinin Doğu Avrupa ve eski? Sovyetler 
Birliği ülkelerinden getirilen kadınlara yaptırılmakta olduğu; durumun tam bir köle ticaretine 
dönüştüğü saptanmıştır. Konuyla ilgili olarak; 

1. Ticareti yapılan yabancı uyruklu kadınlara yasalarda ve uygulamada suçlu yerine insan 
hakları ihlalleri mağdurları olarak mı bakılmaktadır? 

2. Bu önemli sorunla en etkin biçimde mücadele için neler yapılması"gerektiği belirlenmiş 
midir? 
3. Marjinal sektörlerde zorla çalıştırılan yabancı uyruklu kadınlar için etkin ve yaygın 

koruma programlan uygulanmakta mıdır? 
4. Sığınma evi gibi merkezler kurulması düşünülmekte midir? 
5. Kadın ticaretinin önlenmesine yönelik nasıl bir çalışma yürütülmektedir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 ^ f a S " - ^ 5 W 

Konu:Yazılı Soru önergesi 
TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-468-240/3438(7/7678) sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri (7/7678) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

İnsan ticareti olaylarına veya suçuna karışan kadınların ve çocukların insan hakları ihlaline 
uğradıkları bir gerçektir. Hem yasalarda hem de idari düzenlemelerde insan ticareti olaylarına karışan 
kadın ve çocuklar mağdur olarak değerlendirilmektedir. Bakanlığımızın insan ticareti ile mücadele 
çalışmaları; öncelikle mağdurun tespit edilmesi, korunması, kendilerine tıbbi ve psikolojik destek 
verilmesi ve mağdurların ülkelerine güvenli dönüşlerinin sağlanması yönünde gerçekleştirilmektedir. 
Bu çalışmalar İnterpol, SECİ (Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi), IOM (Uluslararası Göç Örgütü), 
sivil toplum örgütleri ve ilgili ülke polis teşkilatları ile koordineli olarak yürütülmektedir. Ülkemiz 
dahilinde operasyonlar yapıldığı gibi bölge ülkeleri ile de eş zamanlı olarak operasyonlar 
yürütülmektedir. Güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonlar, mağdurların kendilerine, ailelerine 
ve yakınlarına zarar gelmemesi amacıyla gizlilik içeresinde yürütülmektedir. 

İnsan ticaretinin ülkemiz açısından da gittikçe önem kazandığı, bu sebeple acil tedbirler 
alınması gerektiği bir gerçektir. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde kurulan İnsan 
Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile çalışmalarını büyük 
bir özveriyle sürdürmektedir. Ulusal Görev Gücü kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; "İnsan 
Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı" hazırlanmış, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan 
sonra yapılacak çalışmalar bir program çerçevesinde Ulusal Eylem Planı'na uygun olarak 
yürütülmektedir. Ulusal Görev Gücüne Bakanlığımızı temsilen Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri katılmaktadır. 
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tnsan ticaretinden dolayı mağdur duruma düşen kadın ve çocuklar ile ilgili olarak koruma 
programlan uygulanmaktadır. Mağdur oldukları tespit edilen kişiler hakkında sınır dışı kararı 
alınmamakta ve istemeleri halinde ülkemizde bulunan sığınma evlerine yerleştirilmektedirler. Yapılan 
düzenlemelerde uluslararası uygulamalar esas alınarak mağdurların vize ve ikamet işlemleri yeniden 
düzenlenmekte ve mağdurlara 6 ay süreli ikamet izni verilmesi sağlanmaktadır. 

İnsan ticareti ile ilgili yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde kurtarılan mağdurların 
barındınlabilmesi amacıyla 23 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İstanbul'da mağdurların tedavi 
edilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla sığınma evi açılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 
katkılarıyla Ankara ilimizde de bir sığınma evi açılması çalışmalarına başlanılmıştır. 

Yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde, insan ticareti olaylarına kansan 2004 yılında 227, 
2005 yılında ise 251 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde, 2004 yılında 
239,2005 yılında 126 insan ticareti mağduru kurtanlmıştır. 

Sınır Aşan örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında, insan ticaretinin 
özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin ek 
protokol Ülkemiz tarafından imzalandıktan sonra 3 Ağustos 2002 tarihinde TBMM tarafından kabul 
edilmiş, 9 Ağustos 2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4771 sayılı Kanun 
ile iç hukukumuza girmiştir. 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 80 inci 
maddesinde insan ticareti tanımlanmıştır. Aynı Kanun'un 227 nci maddesi ise fuhuş konusunu 
düzenlemektedir. 

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan insan ticareti ve fuhuş konusundaki değişiklikler 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılan düzenlemelerle pekiştirilmiştir. İnsan ticareti ve yurtdışından 
fuhuş amaçlı kadın getirme suçlarının soruşturmasına; iletişimin takibi, dinlenmesi ve kayda alınması 
ile teknik araçlar ile izleme olanağı sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklikler hiç şüphesiz kolluk 
kuvvetlerimizin soruşturma yapma kabiliyetini ve başansmı olumlu yönde etkileyecektir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile imzalanan protokol 
çerçevesinde 2004 yılı içerisinde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Erzurum ve Antalya illerinde ilgili 
personelin katılımı ile "tnsan Ticareti ile Mücadele Semineri" düzenlenmiştir. 2005 yılında ise 11 
merkezde "İnsan Ticareti ve Fuhuş Olayları Atölye Çalışması" düzenlenmiştir. Ayrıca 27 Haziran-01 
Temmuz 2005 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde MEDA/CEPOL programı 
çerçevesinde "İnsan Ticareti ile Mücadele Semineri" düzenlenmiştir. Seminere Türkiye, Fransa, 
Yunanistan, Lübnan, Fas, İsveç, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Malta, Filistin ve Tunus'tan toplam 36 
polis görevlisi katılmıştır. Emniyet Teşkilatımız bu seminere hem katılım sağlamış hem de yaptığı 
örnek çalışmalann sunumunu gerçekleştirmiştir. 

İnsan ticareti ile daha etkin ve verimli mücadele edilebilmesi amacıyla faaliyet gösteren 
birimlerimizin kapasitelerini artırabilmek amacıyla başta insan ticareti ve fuhuş olaylannın yoğun 
olduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Kocaeli, Adana, Samsun ve Trabzon Emniyet 
Müdürlükleri ve diğer tüm emniyet müdürlüklerimize gerekli teknolojik destek sağlanmıştır. Aynca 
insan tacirleri ve mağdurlan ile ilgili olarak Emniyet Teşkilatımız bünyesinde kullanılmak üzere bir 
veri tabanı oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede tacirlerin hareketleri daha rahat 
izlenebilecektir. Çalışmalar son safhada olup çok kısa bir süre sonra uygulamaya geçilecektir. 

özellikle son yıllarda dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler neticesinde 
milyonlarca insan, türlü insan haklan ihlallerine maruz kalarak doğup büyüdükleri ve yaşadıkları 
topraklardan aynlmak zorunda kalmışlardır. Bu gelişmelerin, Ülkemize yakın veya komşu bölgelerde 
meydana gelmesi şüphesiz Ülkemizi de ciddi biçimde etkilemektedir. Ülkemizin demokratik yapısı, 
esnek vize politikası ve bölge ülkelere göre ekonomik gelişmişliği bu insanları Ülkemize çekmektedir. 
İnsan ticareti olaylarını organize eden suç gruplarıyla mücadelenin, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil 
toplum kuruluşlarının desteğiyle başanya ulaşacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. Abdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı . 
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674.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'in cevabı (7/7679) 

30.06.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruları, $OfJ&A~>/> S&Z$rj>ys* £???PO&i */ ' tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR ^ 
CHP Adana Milletvekili 

Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne tam üyelik sürecinde, Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde 
müzakerelerin başlatılması kararı alınmıştır. Hükümet tarafından baş müzakereci olarak 
Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan görevlendirilmiştir. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin 
hükümetin önemli hedefi olduğu açıklaması; bu konuda yoğun ve çetin çalışmaların 
yapılacağı sık sık gündeme gelmektedir. Konuyla ilgili olarak; 

1. Müzakerelere yönelik altyapı çalışmaları kapsamında; müzakere'Sürecini yönetecek 
idari bir kadro oluşturulması düşünülmekte midir? 

2. Müzakere sürecinde önemli bir rol üstlenecek -olan Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğinin yeniden yapılandırılması için gerekli yasal hazırlıklar yapılmakta 
mıdır? 

3. Eğer yapılıyorsa bu yasa çalışmalarını yapmak üzer.e hangi kurum 
görevlendirilmiştir? 

4. TBMM 1/7/2005-1/10/2005 tarihleri arasında tatile girecektir. Eğer bir görev verilmiş 
ise sözkonusu kurumla ilgili yasal düzenlemelerin ne zaman yapılması 
düşünülmektedir? 

5. Böyle bir yasal çalışma olmadığına göre nasıl bir düzenleme ve yapılanma ile 
müzakerelere başlanması düşünülmektedir? 

6. Bir yasa çalışması yapılacaksa bu çalışma sırasında ABGS kadrolarının takviye 
edilmesi yanında, 4587 sayılı kanunda yer alan hükümler sebebiyle personelin özlük 
haklarındaki mevcut çarpıklıkların düzeltilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

SAYI : B.02.1.ABG.0.07.00.04/305/ /ySS/ 12.08.2005 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.07.2005 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-468-241/3436 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen soru önergesinde ifade edilen konular, halen sürdürülen 
ve sonuçlanmamış çalışmalara ilişkindir. Söz konusu çatışmaların tamamlanmasını müteakip Yüce 
Meclisimize bilgi sunulacaktır. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 

AİT-BfABACAN 
Devlet Bakanı 
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675.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özelleştirmeler sonucu işten çıkarılan işçilere iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7680) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Bugüne kadar özelleştirilen kamu şirketlerinde (POAŞ, ESGAZ, BURSAGAZ gibi) 
özelleştirmenin tamamlanmasmm hemen sonrasında sendikah işçiler işten çıkartılmış, işyerinde 
sendikal örgütlenme hakkı kullanılamaz hale getirilmiş, sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalama hak 
ve yetkisi ortadan kalkmıştır. Önümüzdeki süreçte ise hükümet TEKEL, TÜPRAŞ, PETKİM, 
ERDEMİR ve TÜRKTELEKOM gibi kuruluşlarımızı özelleştirmeye çalışacaktır. 

özelleştirmeler sonucu işten çıkarmalar, toplumsal bir sorun olarak güncelliğini korumakta, 
bir yandan işsizliği derinleştirirken, öte yandan kamuda uzun yıllar boyunca yetişmiş beceri düzeyi 
yüksek olan çalışanları üretimin dışına itmektedir. 

Bu çerçevede; 

1. Türkiye'de son on (10) yılda yapılan özelleştirme uygulamaları sonucunda işten çıkarılan 
işçilerin toplam sayısı nedir? Bu işçilerin kaçı sendikalıdır? 

2. Hükümet olarak sendikal haklarını kullanan işçilerimizin örgütlenme haklarına (kamuda ya da 
özel sektörde) destek vermekte misiniz? Destek vermekteyseniz bu yöndeki çalışmalarınız 
nelerdir? 

3. Özelleştirme sonucu işten çıkarılan emekçiler için ne gibj ekönöfltfk\Ye sosyal destek 
programları uygulaması düşünülmektedir? 

4. özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin ortaya çıkan yeni-koşullara uyumunıûsağlamâyı 
amaçlayan, özelleştirme Sosyal Destek Projelerinden yararlanan kaç kişi olmuştur? Bu 
projeyle kaç kişi yeniden işe yerleştirilmiştir? 

5. Kamu kuruluşlarında çalışmış beceri düzeyi yüksek emekçilerin kalifiye özelliklerinden 
yararlanmak ve böylece onları üretime yeniden kazandırmak £çûTy«ıî$fpgranılar gündemde 
midir? i 

6. Emeklilik hakkı kazanmadan, özelleştirme sonucu işten çıkarılanların" başka kamu 
kuruluşlarına yerleştirilerek emekliliğe hak kazanmalarına ilişkin çalışmalar yapılmakta 
mıdır? 

7. DİE'nin açıkladığı işsizlik rakamlarına göre Türkiye'de istihdam edilen 20 milyon 838 bin 
kişinin neredeyse yarısı kayıt dışı çalışmaktadır. Hükümet tarafından kayıt dışı istihdam 
edilen işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını korumak üzere herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 13.APK.0-12-00-00/3İT - 2}C* 
Konu : Yazılı Soru önergesi 5 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazımz. 

îlgi yazımz ekinde alınan İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'ye ait 7/7680 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bilindiği üzere, demokratik ve sosyal hukuk devleti olmanın en önemli 
göstergelerinden birini örgütlenme özgürlüğü oluşturmaktadır. Anayasamız ve ulusal 
mevzuatımız ile Ülkemizin de taraf olduğu İnsan Haklan Evrensel Bildirisi, İnsan Haklan ve 
Temel özgürlükler Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası metinler ile 
Uluslararası Çalışma örgütü (ILO)'nün onayladığımız muhtelif sözleşmelerinde tüm 
çalışanlann sendikal örgütler kurmalan, bu sendikalar ile üst kuruluşlarının amaçlan 
doğrultusunda etkinliklerde bulunabilmeleri kabul edilmiştir. 

örgütlenme hakkının daha da geliştirilmesi için 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 
Bazı Maddeleri ile 625 sayılı özel öğretim Kurumlan Kanunu'nun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Yasa Tasansı Taslağı ile 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Tasansı Taslaklannın 
Bilim Kurulu, sosyal taraflann uzmanlan ve Bakanlığımız temsilcilerinden oluşacak bir 
komisyonca değerlendirilmesi ve çalışmalann Eylül 2005 ayma kadar tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu IŞKUR'a 30/06/2005 tarihi itibariyle özelleştirme 
nedeniyle işini kaybeden 23 bin 982 kişi müracaat etmiş, bunlara ödenen iş kaybı tazminatına 
bağlı olarak (ödenen sosyal güvenlik primleri de dahil olmak üzere) toplam 93 milyon 356 bin 
500 YTL. ödenmiştir. 

özelleştirme Sosyal Destek Projesi, özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 
koordinasyonunda yürütülmektedir. ÎŞKUR ve KOSGEB projenin öncü kurumlandır. 

özelleştirme Sosyal Destek Projesi ve Yeniden İşe Yerleştirme Projesi kapsamında 
İŞKUR tarafından verilen istihdam amaçlı hizmetler; Danışmanlık, Eğitim ve Toplum 
Yaranna Çalışma (TYÇP) olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

özelleştirme Sosyal Destek Projesi, Tazminat ödemeleri, Yeniden işe Yerleştirme 
Hizmetleri (YİY) ve Ekonomik Reform Programımn sosyal etkilerinin izlenmesi ana 
bileşenlerinden oluşmaktadır. Projenin 2005 yılında tamamlanması planlanmıştır;., 

Proje bütçesinin büyük bölümü işten çıkanlacak çalışanlara ödenecek olan tazminatlar.-
için kullanılacaktır. Yeniden İşe Yerleştirme bileşeninde öngörülen hizmetler için İŞKUR ve 
KOSGEB'e toplam 25 Milyon ABD Dolan kaynak aynlmıştır. 

özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında özelleştirme sonucu işini 
kaybedenlerden 23 kişi yararlanmıştır. Ancak, söz konusu proje uygulanan ekonomik reform 
programından olumsuz etkilenen ve kurumda kayıtlı işsizleri de kapsadığından proje 
kapsamında toplam 783 proje uygulamaya konulmuş, bu projelere'toplam 26.940 kişi 
katılmıştır. Bunlardan 12.423 kişinin istihdam edilmesi beklenmektedir. 
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Dige. taraftan, 2004/7898 ; sayılı Bakanlar ; Kurulu Kararı çerçevesinde özelleştirme 
nedeniyle işini kaybedenlere, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak işe 
yerleştirilme imkanı da getirilmiş olup, bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Başta yeni tş Yasası ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun olmak üzere, iş 
piyasasının regülaşyonuna yönelik reform niteliğinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öte 
yandan firmaların rekabet gücünü azaltan işgücü maliyetlerini düşürmek için işsizlik sigortası 
prim oranlarının 1 'er puan indirilmesi uygulaması kalıcı hale getirilmiş ve prime esas kazanç 
alt sının ile asgari ücretin eşitlenmesiyle primlerde % 19, prim oranında % 7 indirim 
sağlanmıştır. Zikredilen son iki uygulama ile 2,5 yılda 5,1 kattrilyon TL. işçi ve işveren prim 
indirimi yapılarak kayıtlıhk özendirümiştir. 

Bölgesel gelişmişlik ve istihdam farklarını azaltmak için kişi başı 1.500 doların altında 
gelire sahip 36 ilimizde yapılacak yatırımlara arsa, vergi, sigorta primi ve enerji teşvikleri 
getirilmiştir. Teşvik Yasası'nda 2005 Mayıs ayında yapılan değişiklikle 13 ilimiz daha bu 
kapsama alınmıştır. 

Şirket kuruluşlarını kolaylaştırmak amacıyla kabul edilen 4884 sayılı Kanun ile; şirket 
kuruluş işlemleri Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesindeki Ticaret Sicil 
Memurluklarına devredilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımız, ILO, tŞKUR ve sosyal tarafların katılımıyla Çorum ve 
Gaziantep tilerinde yürütülen "Türkiye'de İstihdamın Yaygınlaştırılması ve Kayıt Dışı 
İstihdamın Ele Alınması" projesi ile sosyal diyalogun geliştirilerek kayıt dışı istihdamın kayıt 
altına alınabilmesi için gerekli yöntemler belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışma 
sonunda kayıt dışılıkla mücadelede Ulusal Eylem Planı hazırlanması öngörülmektedir. 

Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları ve gerçekleştirilecek projelerin hedeflenen 
sonuçlara ulaşabilmesinin temel koşulunun; sorunun çözümüne ilişkin karar ve uygulamalarda 
kamu yönetiminin, sosyal tarafların ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmeleri ve 
kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda toplumsal mutabakatın sağlanması olduğu yapılan 
analiz ve değerlendirmelerin ortak sonucudur. 

Bilgilerinize arz ederim. S7V7<Z0r\IJC2J&\ ' 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

676.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, gençlerin istihdamına yönelik çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7681) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
Başesgioglu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

J2lU~-^ 
15-24 yaş arası dönemin genç olarak tanımlandığı, Devlet İstatistik Enstitüsü 2004 

Hanehalkı tşgücü Anketi sonuçlarına göre ülkemizde on iki milyon iki yüz otuz sekiz bin 
genç bulunmaktadır. Türkiye toplam nüfusunun yüzde 17.3'ünü gençler oluşturmaktadır. 
Gençlik kesiminin dokuz yüz kırk beş bini ise resmen işsizdir. Bu durumda genç işsizlik oranı 
yüzde 19.7'dir. Dolayısıyla, Türkiye'de her beş gençten birinin" işsîzdolduğu_. ortaya 
çıkmaktadır. Konu ile ilişkin olarak; / ' ' 

1. Bakanlığınızca, ülkemizde giderek artan genç kesimin istihdam edilebilmesi 
sorununu en aza indirmek; sonrasında ortadan kaldırmak için nasıl .bir çalışma 
yürütülmektedir? 

2. Gençlerin işgücü potansiyellerini ortaya çıkâfabrteceklerf-• olanaklar 
sağlanabilmekte midir? 

3. Mesleki eğitim veya danışmanlık alabilecekleri vb. merkezler bulunmakta mıdır? 
Eğer böyle birimler yoksa kurulması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.0-12-00-00/V<o " L S S T 19 AĞUSTOS 2005 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alman Adana Milletvekili Gaye ERBATUR'a ait 7/7681 Esas 

No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde genç nüfus işsizliğini ön plana çıkaran çeşitli etkenler bulunmakta olup, 
bunların başında da genç ağırlıklı bir nüfus kompozisyonuna sahip olmamız gelmektedir. 
Ülkemizde nüfus artış hızı % 1,4-1,5 iken, 15-24 yaş arası nüfusun artış oranı % 2,5-3,5 
seviyelerinde seyretmektedir. Bu nedenle, her yıl önemli sayıda genç, iş talebiyle işgücü 
piyasasına girmektedir. Çeşitli hesaplamalar yapılmakla beraber bu da her yıl yaklaşık 
750.000 işin yaratılması gerekliliği anlamına gelmektedir. 

öte yandan, genç ve eğitimli yeni mezunlarımızın istihdam edilebilmelerinin önemli 
bir gereği de; alman eğitimin istihdam piyasamızın isteklerini karşılar şekilde olmasıdır. Bu 
çerçevede, özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen ve bizim de 
önemli katkılarda bulunduğumuz Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (MEGEP) son 
derece büyük önem taşımaktadır. 

Hanehalkı işgücü anketi verilerine bakıldığında; eğitim ile istihdam arasında doğru 
orantı bulunduğu görülmektedir. 2004 yılı Hanehalkı İşgücü Anketine göre okur yazar 
olmayanların istihdam oram % 23 iken, lise altı eğitimlilerde bu oran % 44, lise ve meslek 
lisesi mezunlarında % 48'dir. Oysa, yüksekokul mezunlarında istihdam oranı % 70'tir. Eğitim 
oranı arttıkça istihdam oranının çarpıcı bir şekilde artması karşısında Bakanlık olarak 
istihdam edilebilir kılan ve eğitim, mesleki danışmanlık ve rehberlik başta olmak üzere, temel 
amacı istihdam edilebilirliği arttırmak olan "aktif istihdam tedbirleri"ne ağırlık vermekteyiz. 

Bunun yanında, özellikle Bakanlığım döneminde genç nüfus işsizliğinde tedrici olarak 
bir azalma olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Bakanlığa ba^lâdiğim dönem"e*]tekabın bden 
2002 yılı IV. Dönem Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre; genç nüfus işsizliği -^829,8 
iken, bu rakam 2003 yılı aynı döneminde %20,9'a, 2004 yılı aynı döneminde ise %T9,9'a 
düşmüş, 2004 yılı itibarıyla %19,7'ye gerilemiştir. Hatta enjson açıklanan veri olan Nisan 
2005 Hanehalkı İşgücü Anketine göre, genç nüfusta işsizlik oranı başladığımız döneme £öre 
11,1 puan gerileyerek %18,7'ye düşmüştür. 

Bütün bunların gerçekleşmesi için Bakanlığımca önemli çalışmalar ve projeler 
yürütülmüştür. 

Bu çerçevede, AB Fonları ye Hükümetimiz katkısıyla oluşturulan 50 milyon Euroluk 
kaynak ile Aktif İşgücü Programları Projesi ve bu projenin bir bileşeni olan İnşaat Projesi 
ile 20 İŞKUR ofisimiz aktif programlar uygulayacak şekilde yapılandırılmadadır. Yine, bu 
projenin diğer bir bileşenini oluşturan, 50.000 kişinin eğitimden geçerek yaklaşık 25.000'inin 
istihdam edileceği, 245 proje ile de ağırlıklı olarak gençlerin mesleki eğitimine ağırlık 
verilmektedir. 
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İŞKUR tarafından Ocak 2003-Haziran 2005 döneminde toplam 4 bin 384 kişinin 
katıldığı 272 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiştir 

12-13 Kasım 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen ÎŞKUR II. Genel Kurulu'nda, 
Ülkemizin istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne ve ulusal istihdam politikalarının 
oluşturulmasına yönelik önemli kararlar alınmıştır. Genel Kurulda alınan kararlar, sosyal 
taraflarla işbirliği içinde "Eylem PlanTna dönüştürülerek, kararların hayata geçirilmesi 
amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), işçi-işveren ve meslek kuruluşları ile diğer 
politika üreten kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. 

Ocak 2003-Mayıs 2005 döneminde iş isteği ile IŞKUR'a 1 milyon 423 bin 574 kişi 
başvuruda bulunmuş, özel ve kamu işyerlerinden 285 bin 920 kişilik açık işgücü talebi 
alınmış olup, 174 bin 307 kişi işe yerleştirilmiştir. Dönem içinde 100 bin 983 kişi İŞKUR 
tarafından yurtdışına gönderilmiştir. 

Kamuda işe yerleştirmede objektif kriterlerin ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla 
birincisi 01/10/2000 tarihinde, ikincisi ise, 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) ile birlikte Daimi İşçi Sınavı (DÎS) kapsamında, kamu kurum ve 
kuruluşlarından alınan işgücü talepleri doğrultusunda işe yerleştirme çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

ÎŞKUR ve ILO işbirliği ile, ekonomik kriz ve özelleştirmenin yol açtığı işsizlik oranını 
düşürmek amacıyla, işgücü piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarına dayanarak ve tüm sosyal 
tarafların etkin katılımı ile belirlenen aktif işgücü piyasası politikalarını uygulamak ve diğer 
illere model oluşturmak amacıyla pilot il seçilen Kocaeli'nde 2003 yılı Eylül ayında 
"Türkiye'de Yeniden Yapılanmaya Eşlik Edecek Aktif Politikalar Projesi" uygulamaya 
konulmuştur. 2005 Eylül ayında tamamlanacak proje sonunda, Kocaeli'nde sigortalı işsizlerin 
aktif işgücü politikalarından yararlanmaları için gerekli alt yapı sağlanmış olacaktır. 

Avrupa Eğitim Vakfı ile ÎŞKUR işbirliği ile yürütülen ve Ulusal Gözlemevi tarafından 
koordine edilen kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında; Konya ve 
Karaman illerinde, işgücü piyasasının arz ve talep yapısının belirlenmesine yönelik 
uygulanacak anketler sonucunda bölgesel bir insangücü kaynakları geliştirme stratejisi 
hazırlamak amacıyla "însan Kaynaklarımn Geliştirilmesi Alamnda Kurumsallaşmaya Destek 
Projesi" uygulamaya konulmuştur. 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF), KOSGEB, 
Türkiye ihracatçılar Meclisi (TÎM) ve ÎŞKUR işbirliği ile ihracatçı ve potansiyel ihracatçı 
firmalara ara eleman yetiştirmek amacıyla 2004 yılında Bilişim Çırakları Projesi uygulamaya 
konulmuştur. Proje ile, ilk etapta ekonomik ve sosyal yoksulluk içinde bulunan 1020 lise 
ve/veya meslek lisesi mezunu gencin, bilgi teknolojileri konusunda eğitilerek kapasitelerinin 
yükseltilmesi ve ihracatçı KOBÎ'lerde istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Proje, 
ihracat kapasiteleri dikkate alınarak ilk aşamada 14 ilde (İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, 
Kocaeli, Manisa, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Trabzon) 
uygulamaya konulmuştur. 

Avrupa Eğitim Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve ÎŞKUR 
işbirliği ile 2005 yılı Şubat ayında yeni bir proje başlatılmıştır. Ulusal Gözlemevi tarafından 
koordine edilen proje ile, yetiştirme yurtlarında barınan ve belli yaştan sonra yurtlardan 
ayrılmak zorunda kalan kız çocuklarına iş ve meslek danışmanlığı ile sosyal ve psikolojik 
danışmanlık hizmetleri sunularak istihdam şanslarının arttırılması hedeflenmektedir. 

Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılandırılan ve görev alanı genişletilen 
İŞKUR, klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, işgücü ve istihdam piyasasını 
izleyerek aktif ve pasif işgücU programlarını etkin bir şekilde uygulamaya çalışmaktadır. 

Eğim-istihdam arasındaki bağlantıyı kurmak ve işgücünün AB içinde serbest dolaşım 
ve istihdamı için, meslek standartlarının belirlenmesi, kişilerin becerilerinin tanımlanması ve 
belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanun Tasarısının (UMYK) yasalaşması için çalışmalar devam etmektedir. 
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IŞKUR'un, meslek seçme aşamasında bulunan gençlere, meslek edinmek, meslek 
değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen ve/veya mesleki uyum problemleri yaşayan 
yetişkinlere hizmet vermek üzere 16 ilde faaliyet gösteren 18 İş ve Meslek Danışmanlığı 
Servisi ile meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi 
kaynaklarının bulunduğu 38 ilde faaliyet gösteren 41 Meslek Danışma Merkezi 
bulunmaktadır.Bu merkezlerden Ocak/2003-Haziran/2005 döneminde 112.252 kişi 
yararlanmıştır. 

Ancak, ÎŞKUR'un Mesleki Eğitim Merkezi bulunmamaktadır. İŞKUR eğitim 
hizmetlerini, Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla yürütmektedir. 

İşsizlik Sigortası Fonunun da tüm işsizlere yönelik olarak başta eğitim olmak üzere, 
aktif politikalar uygulanmasına imkan verecek şekilde yapılanmasına yönelik tasan, 
Bakanlığımızca hazırlanmış olup, kısa süre içerisinde Başbakanlığa sunulması 
planlanmaktadır, özellikle gençlerimizin ilk defa işgücü piyasasına girişini sağlayacak piyasa 
ihtiyaçlarının gerektirdiği ilave eğitimlere bu noktada önem vermeyi planlamaktayız 

Bilgilerinize arz ederim. ^̂ ^ 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
L Bakan 

677.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, işçi alımı sınavlarına ve kamu kurumlarının taşra 
teşkilatlarında yöre insanlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7682) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıt lanması için 
gereğini arz ederim. 

ARŞLA» 
Muğla Milletvekili 

Türkiye'de bir çok yerleşim merkezi .devletin götürmekle yükümlü olduğu son derece 
önemli bazı hizmetlerden mahrumdur. Yeterli eğitimin verilemediği yerlerde halkın büyük bir 
çoğunluğunun tahsili ilkokul ve ortaokul düzeyindedir, özellikle gençlerimiz en verimli 
zamanlarını kahve köşelerinde geçirmekte; kendine ve ülkesine faydası olamayacak nesiller 
yetişmektedir. Bulundukları bölgeden maddi olanaksızlıklar nedeniyle aynlamayan bu 
insanların kendilerini ve ailelerini geçindirebilmeleri ve ülkemize kazandırılmaları için 
devletin desteğine ihtiyaçları vardır. Sosyal yönden sınırlı imkanlara sahip köy, belde ve 
ilçelerimizde ikamet eden yurttaşlarımıza bulundukları yerlerde var olan kamu kurum ve 
kuruluşlarının taşra teşkilatlarında çalışabilmeleri için öncelik ve kolaylık sağlanması 
Bakanlığınızın burada yaşayan insanlara karşı vicdani sorumluluğudur. 

1-lşçi alımı için yapılan sınavlarda benzer bölgeler başarılı olmakta, taşrâtîa^aş^yan--
insanlarımız sınavlarda yetersiz kalmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın iş 
sahibi olabilmelerinin yolunu açacak projeleriniz var mıdır? Bu insanlarımız üvey evlat-
muamelesi görmekten ne zaman kurtarılacaktır? 
2-Köy, belde ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında yöre 
insanının görev alamaması, sosyal çatışmaya ve yabancılaşmaya neden olmaktadır. 
özellikle yaşadığı yerde kamuya ait fabrika ve işletmeler bulunan .Vatandaşlarımızın 
istihdamının sağlanması bir gereklilik değil midir? ' 
3-Yıllardır İl Iş-Kur Ünitesine kayıtlı olan ancak henüz bir iş olanağı bulamamış 
vatandaşlarımızın bekleyişleri ne zaman son bulacak, sorunları nasıl çözümlenecektir? 
4-Kamu taşra teşkilatlarına sınav sonucu kriteri dışında vatandaşın içinde bulunduğu 
şartlar gözetilerek bir alım yapılamaz mı? örneğin iş ve meslek kazaları nedeniyle 
yakınını kaybeden kişilerin ailelerine öncelik verilmesi daha adil bir uygulama değil 
midir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-l2-00-00mc-ZX?V 
Konu: Yazılı soru önergesi 

5 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/7682 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bilindiği üzere, çalışmak anayasal bir haktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe 
yerleştirme ve işe alınmada objektif kriterlerin uygulanarak fırsat eşitliğinin sağlanmasını 
teminen bu haktan herkesin yararlanması amacıyla, 01/10/2000 tarihinde ilk Daimi İşçi Sınavı 
(DlS) ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerin de Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) 
yapılmıştır. Sınavlar Türkiye genelinde ve eğitim düzeyleri itibariyle, ÖSYM tarafından 
yapılmıştır. 

Adaylar mezuniyet durumlarına göre kendi düzeyinde sınava girmekte olup, kendi 
düzeylerinin altında ve üstündeki düzeylerde sınava girememektedirler. Yazılı sınav konulan 
ve sorulan, adayın öğrenim düzeyi göz önünde bulundurularak seçilmektedir. 

Eğitim düzeyi itibariyle (okur-yazar, ilkokul ve ortaokul mezunlan) KPSS'ye 
giremeyenlerden kamu kurum ve kuruluşlannca istihdam edilecek kişiler için, Türkiye İş 
Kurumu tarafından talepte aranılan koşullan taşıyanlardan oluşturulan listeler mülakat 
sınavanın yapılacağı kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmektedir. Oluşturulan listeler esas 
alınmak suretiyle talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kur'a çekimi 
yapılmaktadır. Kur'a sonrası kamu kurum ve kuruluşlannca mülakatla ataması yapılacaklar 
belirlenmektedir. Görüldüğü üzere kamuya işçi alımı objektif kriterlere bağlanmış ve fırsat 
eşitliği sağlanmıştır. Bu nedenle eğitim imkanlannın kısıtlı olduğu bölgelerdeki kişiler için 
sınavlarda farklı bir uygulamanın yapılması sözkonusu değildir. 

Köy, belde ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlanmn taşra teşkilatlannda yöre • 
insanının görev alması, kamuya işçi alımlannda, Türkiye genelinde yapılan sınavda başarılı 
olan diğer kişiler için fırsat eşitliğini engellemektedir. Ancak, kamunun geçici işçi 
alımlannda Türkiye İş Kurumuna talep vermek koşuluyla ihtiyaçlar genellikle il düzeyinden 
karşılanmaktadır. Aynca, kamuda çalışacak geçici özürlü, eski hükümlü işçi alımları da il 
düzeyinden karşılanmaktadır. 

Sınavlarda başanlı olma kriteri dışında kişilerin mağduriyeti gözönüne alınarak kamu 
kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmelerine ilişkin herhangi -bir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır. 

Ülkemizde son 10 yıllık dönemde yaşanan ekonomik krizleîsonucü,-artan nüfusa 
yetecek sayıda yeni işler yaratılamamış ve bunun sonucunda da pTürjkiyeı İş Kurumuna 
bildirilen açık işlerde azalmalar görülmüştür. Ancak Kurum kayıtlarının incelenmesinden 
Mayıs 2005 sonu itibariyle kayıtlı işgücü 989.238 kişi , kayıtlı işsiz'-908»327-kişi, toplam 
açık iş ise, 46.984 olmuştur. Türkiye İş Kurumunca istihdamm arttmlması, işsizliğin 
azaltılabilmesine yönelik, uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gidilerek projeler 
uygulanmaktadır. 
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Bunlardan; 
Avrupa istihdam Stratejisine uygun etkin istihdam tedbirleri ile hizmetlerin 

planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda İŞKUR'a teknik yardım sağlayarak 
kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla, Avrupa Eğitim Vakfı'nın teknik desteği ile 
2003 yılında "AB Aktif lyşgücü Programlan Projesi" uygulamaya konulmuştur. Toplam 
50 Milyon Euro bütçeli olan proje kapsamında, yaklaşık 50 bin katılımcının yararlanacağı 
240 aktif işgücü programının uygulanması ve 20 Kurum ofisinin yeniden inşaası/restorasyonu 
hedeflenmektedir. 

Ülkemizde uygulanmakta olan Ekonomik Reform Programını desteklemek, 
özelleştirme programındaki hedeflerin başanyla tamamlanmasına katkıda bulunmak ve kamu 
kuruluşlannm özelleştirilmelerinden doğan olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri hafifletmek 
amacıyla, özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nm koordinasyonunda Dünya Bankası'ndan 
sağlanan kredi ile oluşturulan "Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP)" kapsamında; 
İŞKUR'a kayıtlı işsizlere danışmanlık, eğitim ve toplum yaranna çalışma programı hizmetleri 
de sunulmaktadır. 2002 yılında başlayıp bu yıl sonunda tamamlanacak olan proje kapsamında, 
toplam 26.940 kişinin yararlandığı 783 proje uygulamaya konulmuştur. 

İŞKUR ve ILO işbirliği ile, ekonomik kriz ve özelleştirmenin yol açtığı işsizlik oranını 
düşürmek amacıyla, işgücü piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarına dayanarak ve tüm sosyal 
taraflann etkin katılımı ile belirlenen aktif işgücü piyasası politikalarını uygulamak ve diğer 
illere model oluşturmak amacıyla pilot il olarak seçilen Kocaeli'de 2003 yılı Eylül ayında 
"Türkiye'de Yeniden Yapılanmaya Eşlik Edecek Aktif Politikalar Projesi" uygulamaya 
konulmuştur. Eylül 2005 tarihinde tamamlanacak proje sonunda, Kocaeli'nde sigortalı 
işsizlerin aktif işgücü politikalanndan yararlanmaları için gerekli alt yapı sağlanmış olacaktır. 

Avrupa Eğitim Vakfı ile İŞKUR işbirliğiyle yürütülrn ve Ulusal Gözlemevi tarafından 
koordine edilen kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında: Konya ve 
Karaman illerinde, işgücü piyasasının arz ve talep yapısının belirlenmesine yönelik 
uygulanacak anketler sonucunda bölgesel bir insangücü kaynaklan geliştirme stratejisini 
hazırlamak amacıyla "Bölgesel Düzeyde İnsan Kaynaklan Geliştirilmesi Projesi" uygulamaya 
konulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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678.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATTIR 'un, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOGLU'nun cevabı (7/7683) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yer alan soruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Dünyada ve ülkemizde çocuk işçiliği ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. DİE tarafından 
gerçekleştirilen Ekim 1999 Çocuk İşgücü Anketi temel göstergelerine bakıldığında Türkiye 
nüfusunun % 25.4'ünü 6-17 yaş grubu insanlar oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 6-17 yaş 
grubu arasında bulunan çocuğun içerisinde ekonomik faaliyette bulunanların oram %10.2 
olarak talimin edilmiştir. Ekim 1999 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre 6-17 yaş grubu 
çocukların okula devam durumları incelendiğinde % 78,8'lik bir devam oranı karşımıza 
çıkmaktadır. Çalışma nedenlerine bakıldığında çocukların ağırlıklı olarak hane halkı gelirine 
katkıda bulunmak amacıyla çalıştıktan görülmekte (% 38.4), bunu hane halkının ekonomik 
faaliyetine yardımcı olmak için çalışma durumu izlemektedir (% 19.7). 

Türkiye'de başlıca kent merkezlerine göç olgusu, sosyal destek ağının yetersizliği veya 
kent yaşamına uyum sağlayamama ile birleştiğinde, çocuk işçiliği ~dahâ' fazla gündeme 
gelmekte, özellikle ailenin gelir düzeyini arttırmak amacıyla sokaklarda ve marjinal 
sektörlerde çalışan çocukların sayısı belirgin bir şekilde artmaktadır. Konu ile ilgili olarak; 

1. Bakanlığınızca, ülkemizde giderek artan çocuk işçiliği sorununu'en aza indirmek; 
sonrasında ortadan kaldırmak için nasıl bir çalışma yürütülmektedir? 

2. Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik, sokaklarda ve marjinal sektörlerde çalışan 
çocuklar için özel ve ivedi önlemler alınmakta mıdır? 

3. Çocukların çocuk işçiliğinden uzaklaştırılmaları, sosyal uyumları, eğitimleri ve 
rehabilitasyonları için gerekli ve uygun doğrudan yardım nasıl sağlanmaktadır? 

4. Özel olarak riskli durumda bulunan çocukların belirlenmesi ve onlara ulaşılması için 
neler yapılmaktadır? 

5. Kız çocuklarının özel durumunu dikkate alınmakta mıdır? 
6. Sözkonusu çocukların ailelerine kazanç getirici olanaklar sunulmakta mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı - : B.13.APK.0-12-00-00/:&L2» - aSf d 15 AĞUSTOS 2005 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'a ait 7/7683 Esas No'lu yazılı 

soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda 
sunulmuştur. 

Bakanlığımız, çocuk işçiliğinin önlenmesini gerekli bir sosyal problem olarak kabul etmekte ve 
çocuk işçiliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini Hükümetin acil eylem programı çerçevesinde 
yürütmektedir. 

Bu çerçevede; Bakanlığımızca 1992 yılında Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde Çalışan 
Çocuklar Bölümünü (ÇÇB) oluşturulmuştur. Bölümün kuruluş amacı, uzun vadede çocuk işçiliğinin sona 
erdirilmesi, kısa vadede ise, en kötü koşullarda çalıştırılan çocukların çalıştırılmasının engellenmesi ve 
halen çalışmakta olan çocukların çalıştıkları ortamlardan korunması için izlenecek stratejileri ve 
yöntemleri saptamak amacıyla ülke politikasının oluşturulmasında belirleyici rol oynamaktır. 

Bilindiği üzere, Ülkemiz tarafından 2001 yılında ILO'nun 182 sayılı "En Kötü Şartlarda Çocuk 
İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi" onaylanmış olup, 
Sözleşme hükümleri doğrultusunda; ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak Çocuk İşçiliğinin önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal 
Program hazırlanmıştır. Buna göre, Ülkemizin öncelikleri belirlenerek, çocuk işçiliğinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik faaliyetler, bütüncül bir yaklaşım ve takvimlendirilmiş bir ulusal program 
çerçevesinde sürdürülecektir. Bu program, tarımda, sokakta ve sanayide ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılan çocukları kapsamaktadır. 

Bakanlığımızın Uluslararası Çalışma örgütü ile 10 Haziran 1992 yılında imzaladığı sözleşme ile 
Ülkemiz, Uluslararası Çalışma Örgütü-Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programına (ILO-
IPEC) katılan ilk altı ülkeden biri olmuştur. IPEC Programı, imzalanan sözleşmelerle 27 Eylül 2006 
tarihine kadar uzatılmıştır. Bakanlığımızca anılan Program çerçevesinde çocuk işçiliğini sona erdirmek 
amacıyla ILO/IPEC programı kapsamında 1993-2004 döneminde yedi proje uygulamaya konulmuştur. 

Çocukların çocuk işçiliğinden uzaklaştırılmaları, sosyal uyumları, eğitimleri verrehabilitasyonları 
Bakanlığımızın yürüttüğü projeler de önem verilen konular arasında yer almıştır. Bu konuda en kapsamlı 
çalışma, 1 Eylül 2000 tarihinde çocukların çalışma hayatından çekilerek eğitime yönlendirilmeleri, 
sağlık destekleri, sosyal rehabilitasyonları, çocuğun çalışmasının temel nedenini oluşturan ailelerin 
yoksulluğunu giderici faaliyetlerini kapsayan "Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimlerinin İzmir'de Seçilen 
Sınai Meslek Dallarında 2003 Yılı İtibariyle Sona Erdirilmesi Projesi "dir. 

Yine, Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu İş Müfettişleri tarafından proje kapsamında yapılan işyeri 
denetimleriyle, riskli durumda bulunan çocukların belirlenmesi ve onlara ulaşılması mümkün olmaktadır. 
Bakanlığımızın 2000 yılından itibaren başlattığı projelerle Ankara, İzmir ve Bursa'da açtığı sosyal destek 
merkezleri çocuklara ve ailelerine hizmet verilmesini ve çocuklara ulaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 
işçi ve işveren kuruluşları, işverenler, aileler, muhtarlar, öğretmenler, gönüllü kuruluşlarla yapılan 
duyarlılık toplantıları, televizyon ve radyo programları, gazete haberleri ile Valilikler bünyesinde 
oluşturulan ilgili kurum ve kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, sivil toplum 
kuruluşlarının, Üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı "çocuk işçiliğine karşı il komiteleri" çocuk 
işçiliğine karşı duyarlılık ve hareket başlatmada, çocuklara ulaşmada etkili olmaktadır. 
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Diğer taraftan, Çocuk İşçiliğinin önlenmesi îçin Zamana Bağlı Politika ve Program 
Çerçevesi 'nin uygulanmasına destek vermek üzere 200S yılı başından itibaren özellikle ekonomik, sosyal 
ve eğitim açısından önemli dezavantajlara sahip olması yanında çocuk işçiliğinin yaygın olarak görüldüğü 
22 ilde çocukların sağlıkları, güvenlikleri açısından tehlikeli ve zihinsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal 
gelişmeleri açısından olumsuzluklara yol açan, eğitime devamlarına veya eğitimde başarılarına engel olan 
işlerden çekilmesine yönelik olarak, A B Fonu desteğiyle; Çalışan Çocuklar Bölümü ve ILO Türkiye 
Temsilciliği tarafından 7 ilde (Çankırı, Kastamonu, Sinop, Ordu, Erzurum, Van ve Elazığ) yürütülecek 
proje uygulamaya konulmuştur. 

Yine, gezici ve mevsimlik işlerde çalışan veya çalıştırılma riski altında olan çocuklar başta olmak 
üzere tarım sektöründe çalışan çocukların temel ve mesleki eğitime erişimlerini sağlamaya yönelik olarak, 
2005 yılında A B D Çalışma Bakanlığı-Uluslararası Çalışma Bürosu destekli 6 ilde (Batman, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Mardin, Aydın, Muğla) uygulanacak olan proje, taraflarca imzalandıktan sonra uygulamaya 
konulacaktır. 

ILO Türkiye Temsilciliği 'nin desteğiyle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 11 ilde 
(Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa) 2005 
yılı itibariyle projeler uygulamaya konulmuş olup, Proje çerçevesinde; çalışan ve çalışma riski taşıyan 
çocukların eğitimlerine destek verilmesi, çalışan çocuklara ve ailelerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
verilerek illerin kendine özgü özellikleri gözönünde bulundurularak çalışan çocuklar ve ailelerinin 
mesleki eğitime yönlendirilmesi faaliyetleri yer almaktadır. 

ILO/IPEC kapsamında yürütülen Proje' de, kız çocuklarının yoğun olarak çalıştırıldığı tekstil 
sektörü proje kapsamına alınmış ve proje hedef grubu olan 15 yaşın altında çalışma hayatından çekilecek 
1500 çalışan çocuğun % 30 'unun kız, çalışma koşullan iyileştirilecek 15-18 yaşları arasındaki 2000 
çocuğun % 30 'unun kız ve yine çocuk işçiliğini önlemek için hedef gruplar arasında yer alan çalışan 
çocukların kardeşlerinden 500 çocuğun °/o 70'inin kız olması kararlaştırılmış ve proje de 4000 çocuğa 
ulaşılması gerekirken 8418 çocuğa ulaşılarak hedef aşılmıştır. Proje sonunda ulaşılan 6079 çalışan 
çocuktan 1656 çocuk kız ve 2339 kardeşten de 1039 kardeş kız çocuktur. 

Çocuk işçiliğinin temel nedeninin yoksulluk olduğu gerçeğinden hareket edilerek, aile 
bireylerinin mesleki eğitimi, istihdam garantili kurslar gibi yoksulluğu giderici faaliyetler proje 
kapsamında sürdürülmektedir. "Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimlerinin İzmir'de Seçilen Sınai Meslek 
Dallarında 2003 Yılı İtibariyle Sona Erdirilmesi Projesi" kapsamında Bakanlığımız kuruluşlarından olan 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile çalışan çocukların ailelerinden 183 aile 
bireyi meslek sahibi olmuş ve istihdamları sağlanmıştır. Aynı proje kapsamında 4'U eski hükümlü, 2'si 
özürlü olmak üzere, 6 aile bireyi işe yerleştirilmiş, ayrıca, Halk Eğitim Merkezinde el sanatları kursu 
açılmış, kursa katılan 50 anneye girişimcilik eğitimi verilerek, ürünlerini pazarlamaları sağlanmıştır. 

Yine, Türkiye İş Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu arasında yapılan 
işbirliğiyle sokakta çalışan çocukların babalarını istihdam etmek üzere, Bursa ilinde inşaat işçiliği 
mesleğinde 75 kişilik bir istihdam garantili işgücü yetiştirme kursu açılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim 

/ M u r a t BAŞ*ESGtOĞLU 
' B a k a n 

679.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, YAŞ tarafından re'sen emekli edilenlere hususi 
pasaport verilmemesine ilişkin sorusu ve Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7684) 

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 J Ğ I ' N A 

Arac ı l ığ ın ız la aşağıdaki s o r u m a İçiş ler i Bakan ı Sayın A b d ü l k a d i r A K S U taraf ından, 
yazı l ı o la rak c e v a p ver i lmes in i saygı i le a r z eder im. 29 .06 .2005 

Soru : 

Danış tay 1 0 . Daires i , Y A Ş ( Y ü k s e k A s k e r i Ş u r a ) K a r a r l a r ı ile r e ' s e u emekl i l i ğe 
sevk edi len p e r s o n e l e husus i p a s a p o r t (Yeşil P a s a p o r t ) v e r i l m e s i n i e n g e l l e y e n İ ç i ş l e r i 
Bakanl ığ ı m n 1 1 . 1 1 . 1 9 9 7 tarih v e 2 3 6 8 9 5 sayı l ı gene lges in i , h u k u k a ay k ı n b u l a r a k 
davac ı lar ın l e h i n d e k a r a r vermiş t i r . 

Bahs i g e ç e n gene lgey i n e z a m a n k a l d ı r m a y ı d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - c/<fc^- /</}$?$ 2 5/08/2005 
Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 (7/7684) sayılı yazı. 

Tokat Milletvekili Sayın Resul TOSUN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7684) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü maddesinde hususi damgalı pasaportların kimlere 
verilebileceği ile ilgili düzenlemeler açıkça yer almaktadır. Söz konusu Kanun'da hususi damgalı 
pasaport alabilecekleri belirtilen "...emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış 
olanlar" dışında, meslekten çıkartılan veya uzaklaştırılanların, YAŞ kararıyla ve re'sen meslekten 
çıkartılan askeri personelin hususi damgalı pasaport alamayacakları 11.11.1997 tarih ve 236895 sayılı 
genelgeyle valiliklere ve tüm kamu kurumlarına bildirilmiştir. 

Bir vatandaşımız tarafından kendisine hususi damgalı pasaport verilmemesine dair işlemin ve bu 
işleme dayanak olarak gösterilen genelgenin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan dava 
neticesinde; Danıştay 10. Dairesi 04.01.2000 tarihinde "...davanın kısmen iptaline, kısmen reddine" 
şeklinde karar vermiştir. Bunun üzerine, tüm valiliklere genelge gönderilerek bu durumda bulunan 
vatandaşlarımızın hususi damgalı pasaport taleplerinin yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Bu karara karşı Bakanlığımızca temyiz yoluna gidilmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 
Kurulu 05.05.2000 tarihinde "... Yürütmenin Durdurulmasına" karar vermiştir. Bunun üzerine, tüm 
valiliklere 29.06.2000 tarihinde bir genelge gönderilerek YAŞ karan ile TSK'den ilişiği kesilen 
vatandaşlarımızın hususi damgalı pasaport taleplerinin yerine getirilmemesi gerektiği bildirilmiştir. 
Bilahare, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 31.01.2003 tarih ve Esas 2000/374 ve 
2003/30 sayılı kararı ile Danıştay 10. Dairesinin kararının Bakanlığımızca temyiz edilen kısmının 
bozulmasına karar verilerek dosya yeniden görüşülmek üzere Danıştay 10. Dairesine iade edilmiştir. 
Dolayısıyla söz konusu dava Danıştay 10. Dairesinde halen görülmektedir. 

Davacı vatandaşımız tarafından Danıştay Başkanlığına yapılan "karar düzeltme talebi" de 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından incelenmiş ve bu talebin reddine karar 
verilmiştir. 

Söz konusu genelgenin iptal edilip edilmemesine ilişkin işlem, Danıştay'ın nihai olarak vereceği' 
karar doğrultusunda yerine getirilecektir. /*^ 

Bilgilerinize arz ederim. /V\/^ 

/ /AbdülkadirAKSU 
. / İçişleri Bakanı 
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680.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı web sitelerine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdulkadir AKSU'nun cevabı (7/7685) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İnternet ortamında, özellikle internet cafe diye bilinen yerlerde, kullanıcıları 
sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkileyen sakıncalı web sitelerinin 
fîltrelendirUmesi hakkında, aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir 
AKSU tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

,ı—̂  
# 

Abdullah ErûeÛ/CANTÎMUR 
KütafiyİMilletvckili 

İnternet ortamında milyonlarca web sitesi bulunmaktadır. Bilgi, eğitim, ticari, 
organizasyonel, askeri, devlet birimleri ile ilgili içerikleri barındıran web siteleri olduğu 
gibi eğlence içerikli sitelerde mevcuttur. Bu tür yararlı web sitelerinin dışmda bireylerin 
psikolojik ve sosyolojik gelişimi açısından sakıncau,toplumsal dokuyu olumsuz yönde 
etkileyen, şiddeti, terörü tetikleyen, kumar gibi zararlı alışkanlıklara yol açıcı ve genel 
ahlaka mugayir içerikte web siteler de mevcuttur. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu 
internet web sitelerine , servis sağlayıcı özel firmalar veya Türk Telekom A.Ş. nin 
hizmetleri aracılığıyla ulaşmaktadırlar. 

SORULAR: 

1- Bakanağınızın, zararlı web sitelerinin filtre edilmesi için internet cafe v.b. 
işletmelere herhangi bir yaptıranı var mıdır? Var ise nelerdir? 

2- Bakanağınızın, zararlı web sitelerinin filtre edilmesi için tüm servis sağlayıcı 
işletmelere uyguladığı yasal bir yaptırım var mıdır? Var ise nelerdir? 

3- Bilgisayar ağı internet kuUanımma açık devlet kurum ve kuruluşlardan hangilerinde 
ve yine internet hizmeti veren işletmelerden kaç tanesinde filtreleme donanımı vardır? 

4- Bu hususta bakanlığınızca denetleme yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

SAYI :B050BİD0000004/ | 3 L | "}\ / 0 8 / 2 0 0 5 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: (a) 13.07.2005 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/12798 sayılı yazınız. 
(b) EGM. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Bşk.'nın 01.08.2005 gün ve 

134383 sayılı yazısı. 
(c) EGM.Asayiş Dairesi Başkanlığının 03.08.2005 gün ve 136126 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 
ve tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili 
birimlerinden alınan bilgilere istinaden hazırlanarak aşağıda sunulmuştur. 

Cevap :1 İnternet kafeler üzerinde; İnternet üzerinde bulunan zararlı web sitelerinin filtre edilerek 
girilmesini önlemek amacıyla, herhangi bir yaptırım bulunmamakla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 
12.06.2002 gün ve B.05.1.EGM.0.65.04.011897/2002 sayılı genelgesinde; 
"İnternet üzerinden yayın yapan web sitelerinde, aşağıda (1) ve (2) numaralı bentlerde belirtilen yayınlara 
girilmemesi için, bilgisayarların bu tür yayınlan yapan sitelere kapatılması yönünde gerekli önlemlerin 
alınması ve her türlü suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmasına izin verilmemesi hususu iş 
yerinde internet bağlantılı bilgisayar bulunduran işletmecilere yazılı olarak tebliğ edilecektir. Aynca, 
işletmeciler, işyerinde sigara içilmeyeceği ve suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmayacağını 
belirten ilan panolarını müşterilerin rahatlıkla görebileceği bir yere asacaklardır. 
Bu tür yerlerde işlenmesi muhtemel olan ve içinde suç unsuru bulunan faaliyetler aşağıda belirtilmiş olup, 
denetimlerde bu hususlara dikkat edilecektir. 
l)Kumar siteleri, bahisler ve pornografik yayın içerikli sitelere erişimin sağlanması, 
2)Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni yıkma amacına 
yönelik kurulan sitelere erişimin sağlanması, 
3)Lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ortamında tutulan veri ve bilgisayar 
oyunlarına ait CD ve benzeri ekipmanların yasa dışı olarak kopyalanması, kiralanması veya kopyalanarak 
satılması, 
4)İnternet vasıtasıyla diğer bilgisayarlara veya bilgisayar ağlarına kasten zarar verilmesi. Yapılan yazılı 
tebligata rağmen bu tür vveb sitelerin kullanımına müsaade edilen yerler hakkında öncelikle yazılı 
uyarılarda bulunulacak, yazılı uyarılara rağmen bu siteleri açık tutanlar için, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu 'nun 8 inci maddesine göre kapatma işlemi uygulanacaktır" şeklinde bir düzenleme 
yapılmıştır. 

Cevap 2: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın internet üzerindeki zararlı vveb 
sitelerinin filtre edilmesine yönelik İnternet Servis Sağlayıcılar üzerinde herhangi bir yasal yaptırımı 
bulunmamakla birlikte, 5 Eylül 2004 Pazar gün ve 25504 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
"Telekomünikasyon Kurumu Tarafından işletmecilere Uygulanacak idari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide 
ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in Milli Güvenlik başlıklı beşinci bölümünde; 
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"BEŞÎNCİ BÖLÜM 
Milli Güvenlik 
Madde 19- İşletmeci ve çalışanların milli güvenliğe aykın davranışta bulunmamakla ve bu konularda 
gereken özeni ve önceliği göstermekle yükümlüdür. Milli güvenliğe aykın işletmecilik yapıldığının yetkili 
makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde bu durum ağır kusur sayılarak işletmecinin yetki belgesi 
fesh/iptal edilir. Milli Güvenliğe aykın davranışın işletmecinin çalışanlanndan kaynaklandığının yine 
yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde işletmeciye ihlalin sonlandınlması ve gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda yazılı uyanda bulunulur. Uyanya rağmen aykın davranışın sürdürüldüğünün 
yetkili makamlarca tespiti halinde bu durum yine ağır kusur sayılarak işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal 
edilir. Bu hükümlerin uygulanmasında bu Yönetmeliğin 12* inci maddesi hükümleri saklıdır. 

Kamu Düzeninin ihlali 
Madde 20- Kamu düzenine aykın fillerde aşağıdaki müeyyideler uygulanır. 
a) İşletmeci ve çalışanlan, haberleşmenin engellenmemesi veya haberleşmenin gizliliğine veya içeriğine 
dokunulmaması ilkesine aykın davranışta bulunamaz. İşletmeci bu kapsamda gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdür. 
Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, işletmeci veya çalışanlan tarafından bu 
madde de belirtilen yükümlülüklerin ihlalinin tespiti halinde işletmeciye ihlalin sonlandınlması ve gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda yazılı uyanda bulunulur. Uyanya rağmen aykırı davranışın sürdürülmesi 
veya işletmeci tarafından mevzuat ve yetki belgesi ile bu hususa ilişkin olarak getirilmiş bulunan 
yükümlülüklerin ihlalinin yaygın bir hal alması nedeni ile ağır kusur oluştuğunun Kurum tarafından tespiti 
halinde işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir. 
b) Bu maddenin (a) bendindeki ihlalin işletmeci ve çalışanlan tarafından resmi görevleri dolayısıyla kamu 
görevlilerine karşı işlenmiş olduğunun mahkemelerce tespiti halinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla işletmeci hakkında (a) bendinde belirtilmiş olan idari yaptırım uygulanır. 
c) İşletmeci tarafından kamu düzeninin ihlal edildiğinin Kurum yada yetkili makamlarca tespiti halinde bu 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, işletmeciye derhal ihlalin sonlandınlması ve 
gerekli tedbirlerin alınması hususunda yazılı uyanda bulunulur. Uyanya rağmen aykın davranışın 
sürdürülmesi halinde; ihlalin niteliği, tekrarlanan veya devam eden ihlalin varlığı dikkate alınarak söz 
konusu ihlalin ağır kusur teşkil ettiğine karar verilmesi halinde işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir. 

Telekomünikasyon Alanında Kamu Hizmetinin Gereği Gibi Yürütülmemesi 
Madde 21- Telekomünikasyon hizmetlerinde, telekomünikasyon mevzuatı ve yetki belgelerinde belirtilen 
şanlara uygun olarak kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasına ilişkin 
hükümler saklı kalmak üzere, işletmeci önce kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin 
alınması için yazılı olarak uyanlır. İhlalin devamı ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesinin 
mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde 
işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir. 

Savaş Seferberlik ve Olağanüstü Hal 
Madde 22- Kurum, savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için 
yetkili makamlarca talep edilmesi halinde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme 
faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmım askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir, milli 
güvenlik ve kamu düzeni gerekleri nedeniyle işletmeciye tahsis edilen kaynakların bir kısmını geri alabilir. 
Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresine eklenir ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait 
olur. Söz konusu hallerde Kurumca bu hususlara ilişkin olarak yapılmış bulunan düzenleme ve alınmış olan 
kararlara işletmeci tarafından uyulmaması ağır kusur sayılarak işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir. 
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Kamu Güvenlik ve İstihbarat Kurumlan 
Madde 23- İşletmeci, kamu güvenlik ve istihbarat kurumlannın, özel yasaları ile kendilerine verilmiş 
bulunan görevleri yerine getirmelerine imkan sağlayacak tedbirleri almaya yönelik olarak; Anayasa ve 
Kanun hükümleri çerçevesinde; Kurum ve ilgili mevzuatlar uyarınca güvenlik veya istihbarat kurumları 
tarafından talep edilecek husustan yerine getirmekle ve gerekli hallerde altyapı dahil olmak üzere 
sistemlerini uygun hale getirmekle ve bu alandaki güncellemeleri uygulamakla yükümlüdür. Kurum 
tarafından verilen süre içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmecinin bir önceki 
takvim yılına ait cirosunun %3'üne (yüzde üç) kadar idari para cezası uygulanır. 

Acil Durumlar 
Madde 24- Aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 
hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğin 21 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 

a) İşletmeci, deprem gibi doğal afetler, yangın, sağlık, güvenlik ve benzeri acil durumlarda abone ve 
kullanıcıların haberleşme ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri almak ve bu durumlara öncelik 
vermekle yükümlüdür. 
b) İşletmeci, acil durumlarla ilgili olarak yetkili veya görevli kamu kurum ve kuruluşlarına arıza ve 
ihtiyaçlarını gidermede öncelik tanır. Acil durumlarda,işletmeci, bölgedeki afet yönetim otoritesinin, 
telekomünikasyon sistemlerini kullanma talebini karşılamak zorundadır. 
c) İşletmeci, emniyet teşkilatına ve diğer kamu acil hizmetlerine yönelik çağrıları, aramanın kaynaklandığı 
il merkezine yönlendirecek ve bu hizmet ücretsiz olacaktır. 
d) İşletmeci, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının istemi üzerine acil durumlarda kullanılmak üzere, gerekli 
iletişimi sağlayabilecek sayıda ve nitelikte altyapıyı hazır bulunduracaktır, "şeklinde düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Cevap 3: Bakanlığımız Bilgi İşlem birimlerinde mevcut bilişim sistemlerini korumak ve iletişimi 
fıltrelemek için Firevvall, VPN Gateway, AntiVirüs - Ağ girişinde Virüs kontrolü, IDP (Intrusion Detection 
/ Prevention - Saldın Tesbit ve Durdurma), Content (İçerik) Filtreleme, Traffic shaping (trafik 
biçimlendirme), Anti spam, Özellikleri bulunan Fortigaet 800, i-bekçi ve Check Point gibi yazılımlar 
kullanmaktadır. 

Cevap 4: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığının görev alanına giren; Mali, 
Narkotik, Organize Suçlar ve Yüksek Teknoloji 'Suçları konusunda internet üzerinde bulunması muhtemel 
suç unsurlan Başkanlığımız personelince düzenli, düzensiz internette sörf yapmak (gezinmek) suretiyle 
saptanmaya çalışılmakta olup, herhangi bir suç unsurunun saptanması durumunda görev alanımıza giren 
suçlar ile ilgili olarak gerekli altyapı ve yazışmaları tamamlandıktan sonra operasyon çalışmaları 
başlatılmaktadır. Bu tüm internetin ilgili personel tarafından kontrol edildiği anlamına gelmemektedir, bu 
fiili durum asayiş polisinin suç işlenmesi muhtemel bölgelerde, devriye' gezmesi usulüne benzetilebilir. Bu 
alanda suçu ve suçluları internet üzerinden tespit ederek, gerekli yasal izinlerle yapılmış operasyonlar ve bu 
yöntemle yürütülmüş operasyon neticesinde tutuklanmış sanıklar vardır. 

Ayrıca, Asayiş Dairesi Başkanlığından alınan ilgi (c) sayılı yazı ile, İnternet kafelerle ilgili olarak 
05.12.2003 tarih ve 176 sayılı genelgede, İnternet kafelerde, kumar siteleri, bahisler ve pornografik yayın 
içerikli siteler ile Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni yıkma 
amacına yönelik kurulan sitelere erişimin sağlanmasının yasak olduğu, yukarıda belirtilen sitelere 
girilmemesi için, bilgisayarlann bu tür yayınları yapan sitelere kapatılmasını sağlayacak filtre yazılımlarının 
kullanımının zorunlu olduğu, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması ve her türlü suç unsuru taşıyan 
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nitelikteki sitelerin kullanılmasına izin verilmemesi hususunun iş yerinde İnternet bağlantılı bilgisayar 
bulunduran işletmecilere veya mesul müdürlerine yazılı olarak tebliğ edileceği, ayrıca, işletmecilerin, 
işyerinde suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmayacağını belirten ilan panolarını müşterilerin 
rahatlıkla görebileceği bir yere asacakları, yapılan yazılı tebligata rağmen bu tür vveb sitelerin kullanımına 
müsaade eden ve konulan yasaklara uymayan yerler hakkında öncelikle yazılı uyarıda bulunulacağı, yazılı 
uyarıya rağmen bu siteleri tutanlar için, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8'inci maddesine 
göre kapatma işlemi uygulanacağı belirtilmiş. 

Ancak 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; umuma 
açık istirahat ve eğlence yerleri belediye ve mücavir alan sınırlan içinde yetkili belediyeler, bu alanların 
dışında ise il özel idareleri tarafından ruhsatlandın Imakta olup, ruhsat vermeye yetkili idarelerce umuma 
açık istirahat ve eğlence yerleriyle ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmakta olup.Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına tlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulunda 
imza aşamasındadır. Bu taslak Yönetmeliğin 44.maddesinde; "İnternet kafelerde bulunan bilgisayarlarda 
bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, 
Devletin Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne. Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka 
zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için 
bilgisayarların bu tür yayınlan yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak filtre yazılımlarının kullanımı 
zorunludur." denilmektedir. 

İnternet kafeler genel güvenlik ve asayiş yönünden kollukça denetlenmekte olup, yapılan denetimlerde 
konulan yasaklara uymadığı tespit edilen yerlere, suç konusu fiile göre gerek mülki amirlikçe idari işlem 
yapılmakta, gerekse idari işlem yapılmak üzere ruhsat vermeye yetkili idarelere bildirilmektedir. 

Diğer yandan çocuk pomosu ile ilgili olarak mahkemelerce filtreleme karan verilmesi durumunda da 
filtreleme yapılması için servis sağlayıcılara bildirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

681.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, mopet ve motosikletlerin harç ve tescil mas
raflarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7686) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sn. KEMAL UNAKTTAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim. 

MEVLÜT A K C ^ t -
Karaman jMUtetivsIcil i 

SORU- Ülkemizde orta gelir gruplannın tek ulaşım aracı olan Mopet ve 
motosikletlerin vize harçları, sigorta bedelleri ve plaka masrafiannın yüksek olması 
sebebiyle birçok vatandaşımız İstemeden de olsa kaçak durumuna düşmekte ve trafik 
polisleri ile suçlu olarak karşılaşmaktadır. Uygulamada mopet ve motosikletlerin vize 
harçları 47.00 YTL iken, bütün araçlar için tescil belgeleri 22.00 YTL ve bütün araçlar 
için traf ik belgeleri 27.O0YTL olarak alınmaktadır. Bu da mopet ve motosikletlerin 
vize /sigorta bedelleri ve plaka masraftan açısından değeri milyarlara varan araçlarla 
arasında fark kalmadığını göstermektedir. Bu saydığımız masraf ve harçlar makul 
seviyeye çekildiği takdirde vatandaşlanmrz rahatlıkla kanuni yükümlülüklerini yerine 
getirebileceklerdir. Bu konuda bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır? 

Abdülkadir. 
Baka 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-463 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 1 1 . 0 8 . 0 5 * 0 3 9 5 4 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN'ün tarafıma tevcih ettiği 7/7686 sayılı 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 
60 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı 
tarifenin Harçlar bölümünde yer alan "V-Teknik muayene harçları" bölümü yürürlükten 
kaldırılmıştır. 492 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan teknik muayene ücretleri, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirlenmiştir. 

Yapılan düzenlemeyle, muayene ücreti motorlu aracın bulunduğu kategoriye göre 
tespit edilmiş olup, 01/01/2005 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç 
muayenelerinde alınacak teknik muayene ücret tutarları: 

a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 118 YTL, 
b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 

için 88,5 YTL, 
c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 47,2 YTL, 

olarak uygulanmaktadır. 

Öte yandan, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna 
bağlı tabloda yazılı kağıtların ve belgelerin "değerli kağıt" sayılacağı; 4 üncü maddesinde de 
değerli kağıtların ilgililere, bu Kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, 210 sayılı Kanuna bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu uyarınca 2005 yılı için 
motorlu araç trafik belgesinden 27 YTL, motorlu araç tescil belgesinden 22 YTL değerli kağıt 
bedeli alınmaktadır. Söz konusu bedeller motorlu araçlara göre farklılık göstermemekte, tüm 
motorlu araçlar için aynı tutar olarak uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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682.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7687) 

02.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın sayın Maliye Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

rı|foazATEŞ 
ıkara Milletvekil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Lojmanlarının ne şekilde 
değerlendirileceği konusunda yetkililer tarafından bu güne kadar çok 
çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bu bağlamda; 

1-Boşaltılan TBMM Lojmanlarının bugüne kadar kaçı satıldı? Ne 
kadar gelir elde edildi? Gelire karşılık ne kadar gider yapıldı? 

2-Şu anda lojmanların bahçesini tahrip eden bir inşaat 
yükselmektedir. Bu ne inşaatıdır? İnşaatı kim, hangi amaçla 
yapmaktadır? 

3-Bu inşaatın proje bedeli ne kadardır? İnşaatı devlet kurumları mı, 
yoksa özel sektör mü yapmaktadır? özel sektör yapıyorsa lojmanlar 
satılmadan bu işi özel sektöre nasıl verdiniz? 

4-lnşaatın özel sektöre verilme koşulu nedir? Ne karşılığı 
verilmiştir? 

5-Bu inşaatla ilgili proje sahibinden izin alınmış mıdır? Ne zaman 
tamamlanıp hizmete girecektir? Açıklar mısınız? 
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T . C 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

Mil l i E m l a k G e n c i M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y I ; B.07.O.MEG.O. 2 3 / 3 3 7 6 / 0 / 6 6 
K O N U 28.07.05* 3 0 4 1 6 

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 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

( K a n u n l a r v e K a r a r l a r Dairevi Kaf kanl ığ ı ) 

İLGİ; 13.O7.20OS tarih ve A.01 CJ.GNSO. 10.00.02-1279Ö sftyjJ, yazınız. 

Ankaıa Mi<lr.'.vekili Sayın Y ı l m a z A T E Ş tararından Başkanlığınıza verilen ve 
taraflından yazılı olarak cevaplandırılması islenilen somlara konu .Susuşlar oşa&'da 
açıklanmışın. 

1) Uygulamaya konulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Pıojesi çerçevesinde, Bmck 
İnşaat ve İşletme A . Ş . tarafından bugüne kadar ticari alan, yapımarkct ve .hlpcrrnarkıM ile otel 
alanı olarak toplam 42 adet taşınmazın satışı gerçekleştirilmiş v e toplam 13.539.150.-YTL 
geJir elde edilmiştir. 

T13MM Millcivckili Lojmanları için güvciıhk-lejııizlik, 3saıı.sCir, elektrik, su s telefon, 
dc-ğalg&z vs . ^îdı-rlcr uturak bugüne kadar toplam 2.671.925—YTL harcama yapılmıştır. 

2) T B M M Milletvekili Lojmanları içindeki 1.1 No. lu Ticari birim, Mezkcz 
Müteahhitlik A.Ş .ye satılmış olup taşınmam. Üzerinde, iîaiJi şirket tarafından "Alışveriş. ve 
E ğ l e n c e M e r k a z i " yapılması planlanmaktadır. 

3) S'oz konulu insanlın pıoj« bedeli ulıe: şirkeı ;.>Î£JJ Mcrkev. Müteahhitlik A.Ş.yi 
i İtilendi ren m; huius olup, ou konuda Uakaııhgımıza verilmiş Herhangi bir taahhüt 
bulum IUUU ak tadı r. 

T B M M Milletvekili Lojmanlarının satışına ilişkin cait$malaro. 3 5/7/200"* tarihli ve 
4969 .>ay:h Konunun geçici i inci maddesi çerçevesinde. Hakanlığımla Binek İnşaat ve 
İşletme A .Ş arasında düzenlenen protokol çerçevesinde sUratic başlanılmıştır. Söz konusu 
protokoiün yeıki devrine ilişkin 4 üncü maddesinde yer alan "Şirket (Kmek jnşaat ve İşletme 
A.Ş. ) s ö z koniüMi ta$)nmaan satışı ile ilgili olarak; Bakanlık adına resmi v e özel kurum v e 
kuruluklar >.-.ezd:ndc her türlü işlemi yaptırmaya yetkisidir. Gerektiğinde, firkete yetki 
kullamjruna ilişkin olaıak Bakanlıkça dü/enicnccek yeıki belgesi verilir.*' hükmüne istinaden 
s ö z konusu laşmıua;-., Bmck İnşaat ve İşletme A Ş . tarafından yapılan kapal ı zar f teklif a lma 
IIKUIÜ jhaie s o n u c u n d a ve bu alan üzer inde "Alışveriş ve E ğ l e n c e M e r k c / i " inşa e tmek 
koşulu i le «n yUksek teklifte bu lunan Merkez: M ü t c a h h i l u k A . Ş . y c sat ı lmış ve arsayı satın 
alan firma tarafından de "Alışveriş ve Eğlence M e r k c t i " inşaat:na başlanmıştır. 

S ö z konusu taşınmaz Uzeıiıu)e yapılması planlanan ve inşaatına başlanmış olan 
"Alıjveriş ve Eğlence Merkebi" projelinin gerçekleşmesi i?c birlikte T B M M Millcivckili 
lojmanlarının bulunduğu alanın değerinde Önceki d ö n e m e göre bir »ruş meydana gelecek ve 
alıcılar açısından bu alan, daha cazip hale gelecektir. Bu nedenle T B M M Milletvekili 
Lojmanları tamamen satılmadan, böyle bir inşaata girişilmiş olması nedeniyle herhangi bir 
kayıptan bahsedilmesi de söz konusu değildir 

4) Merkez Müteahhitlik A . Ş . tarafından yürütülen inşaat ile ilgili olarak nışaul ruhsalı 
ve proje müell if inin izm alınmışın-. 

S ö z konutu inşaatı ti öngörülen tamamlanma süresine ilişkin ilakanhgjmı-ca verilmiş 
herlıangi bîr taahhüt bulunmarnakuiuV. 

Bilgilerini arz ederim. 

U N A K I T A N 
M a l i y e Bakanı 
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683.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir İlindeki okullarda doğal 
afetlere karşı alınacak önlemlere ve sivil savunma ekiplerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7689) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğal afetlerle yaşamayı öğrenmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak tüm dünya 
ülkelerinin üzerinde önemle durduğu hususlardan biridir. Zira, deprem, sel, heyelan ve 
benzeri doğal afetlerin neden olduğu sonuçlar, toplumsal ve ekonomik hayatı son derece 
olumsuz etkilemektedir, %98'i deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz açısından da bu konu 
büyük ehemmiyet taşımaktadır. Maalesef, ülkemizde afetlere karşı yeterli tedbirlerin 
alınmadığını acı çekerek, üzülerek öğrendik. Binlerce insanımız, görev bilincine erişememiş, 
ihmalkar yetkililerin kurbanları olarak aramızdan ayrıldılar. Özellikle, kamu binalarında, 
okullarda ve hastanelerde meydana gelen hasarlar, olayın vahametini apaçık ortaya 
koymuştur. Yetkililer başta olmak üzere, toplum olarak doğal afetlerin yıkıcı etkilerini asgari 
düzeye çekmek için gayret göstermek zorundayız. Bu çerçevede, deprem açısından riskli bir 
konumda yer alan Eskişehir'deki okullarımızın doğal afetlere ne kadar hazırlıklı olduklarına 
dair sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 01.07.2005 

Saygılarımla, 

fehmet Vedat YÜCESAN 
Eskişehir Milletvekili 

Eskişehir'deki okulların inşa edildiği araziler ile okul binaları, deprem riskine karşı 
etüt edilmiş midir? Etüt sonuçları nelerdir? 
Öğretmenler ile öğrencilere yönelik, deprem esnasında ve sonrasında neler yapmaları 
gerektiğine dair eğitsel çalışmalar düzenlenmiş midir? Bu çalışmalar nelerdir? 
Eskişehir'deki okulların kaçında yangın söndürme ekipmanları ve yangın merdiveni 
bulunmaktadır? Bunlar her an kullanılabilecek durumda mıdırlar? 
Eskişehir'deki okullarda sivil savunma ekibi bulunmakta mıdır? Bu ekipler işlevsel 
olarak hazır durumda mıdırlar? Sivil savunma ekibinde görevli bulunanların tümü sivil 
savunma eğitimi almış mıdır? 
Öğretmenleri ve öğrencileri doğal afetlerin yıkıcı etkilerine karşı bilgilendirmek için 
ülke çapında ne tür çalışmalar yürütülmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-ll/ '£4£o fc'f/3/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, "Eskişehir İlindeki okullarda 
doğal afetlere karşı alınacak önlemlere ve sivil savunma ekiplerine ilişkin" ilgi yazı eki 7/7689 
esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Eskişehir İlinde bulunan ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve bağlı 
kurumlar Bakanlığımızca verilen talimat doğrultusunda Eskişehir Valiliğince deprem yönetmeliği 
hükümlerine göre incelenmeye başlanmış, bir kısım binaların incelenmesi tamamlanmış, bir 
kısım binaların incelenmesine devam edilmektedir. Eskişehir Valiliğine etüt proje, tip proje 
geliştirilmesi, okul binalarının depreme dayanıklılığının sağlanması, deprem yönetmeliği 
hükümlerine göre güvensiz görülenlerin takviye projelerinin hazırlanması işi için 27.12.2004 
tarihinde 150.000 YTL ödenek gönderilmiştir. 

Bakanlığımızca hazırlanarak ilgili birimlere gönderilen 11.02.2004 tarihli ve 731 sayılı 
(2004/8) yatırım uygulamalarının nasıl yapılacağının anlatıldığı Genelge'nin 4'üncü maddesinde; 
zemin etüdü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı mevzuatına uygun olarak yapılacak, uygulama 
projelerine esas teşkil edecek parametreleri kapsayan jeoteknik raporlar hazırlanacaktır denilerek 
Valiliklerin zemin etüdü yaptırmadan inşaata başlamamaları bir kez daha hatırlatılmıştır. 

Bakanlığımızca 2005 yılında hazırlanarak inşaat uygulaması yapılan tüm birimlere 
gönderilen 17.02.2005 tarihli ve 833 sayılı (2005/12) Genelge'de de; ülkemizin deprem açısından 
riskli bir bölgede bulunması nedeniyle meydana gelebilecek yer sarsıntıları dikkate alınarak 
deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere mevcut okul binalarımızın depreme karşı 
güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecek ve başlanılacaktır denilerek Valiliklere 
gerekli talimat verilmiştir. 

Diğer taraftan, Eskişehir Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların 7126 sayılı 
Sivil Savunma Kanun ve Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü ile "Daire ve 
Müessesler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu" esaslarına göre sivil savunma planları yapılarak 
Valilik onayına müteakip Bakanlık onayıyla uygulamaya konulmuştur. 

Eskişehir Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Eskişehir İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile Osmangazi Üniversitesi Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü teknik personeli tarafından İlin deprem riski olan 
bölgelerindeki toplam 69 okul binasının incelenmesinin yapıldığı, bunlardan 17'siniil 
iyileştirilmesinin gerektiğinin rapora bağlandığı, 

b) İnceleme sonucunda iyileştirilmesinin gerektiği belirtilen 17 okuldan; 9'unun 
Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği yapılarak uygulama projelerinin hazırlandığı ve 

- 2530 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

2 0 0 4 yılında takviye onarımlarının tamamlandığı, l ' inin de 2005 yılı içerisinde güçlendirme 
ihalesinin yapıldığı ve onarım çalışmasının devam ettiği, diğer 7 okulun ise Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü tarafından güçlendirme projelerinin hazırlık çalışmalarının tamamlandığı ve 
güçlendirme ihale çalışmalarına başlanıldığı, 

c) Ayrıca, Eskişehir tli merkez ve ilçelerinde bulunan bütün okulların, Bayındırlık ve 
tskan MüdürlUğU ile Millî Eğitim Müdürlüğünün teknik elemanları tarafından yeniden 
incelemeye alındığı, 

d) Eskişehir İline bağlı okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik deprem öncesinde, 
deprem sırasında, deprem sonrasında neler yapılması gerektiğine dair görsel ve eğitsel 
çalışmaların sivil savunma uzmanları ve sivil savunma kol öğretmenleri tarafından 
düzenlenmekte olduğu, sivil savunma kol öğretmenlerinin eğitsel kol saatinde bu çalışmaları 
etkin olarak yürüttüğü, ayrıca, 28-30 Nisan 2005 tarihinde Osmangazi Üniversitesi'nin 
düzenlenmiş olduğu "Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği" çalıştayına 
Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünün Sivil Savunma Uzmanları ve okul yöneticilerinin katıldığı, 
18.07.2005 tarihinde Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezinde Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA 
tarafından verilen depremden korunma ve temel afet bilinci konulu eğitime ti, ilçe millî eğitim 
müdürleri, okul müdürleri, okul sivil savunma kol öğretmenleri ve sivil savunma uzmanlarının 
katılmalarının sağlandığı, 

f) Eskişehir'deki okulların tamamında yangın söndürme ekipmanlarının mevcut olduğu, 
yangın merdiveninin iki ve daha fazla katlı binaların tamamında bulunduğu ve yangın 
ekipmanlarının her an kullanılabilir vaziyette olduğu, 

g) Eskişehir'deki okullarda 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve Sivil Savunma ile İlgili 
Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü ile Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu 
esaslarına göre sivil savunma servislerinin kurulu ve işlevsel vaziyette olduğu, bütün okullarda 
sivil savunma uzmanları ve sivil savunma kol öğretmenleri tarafından sivil savunma ekiplerine 
sürekli olarak sivil savunma eğitiminin verildiği 

anlaşılmıştır. 
5. Bakanlığımızca yeni geliştirilen ilköğretim; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, 

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin öğretim programlarında afetle ilgili konular da yer 
almakta olup bunları içeren tablolar ekte sunulmuştur. 

Ayrıca, okulların hizmet binalarında her yıl öğrencilerimizi bilinçlendirmek, dolaylı olarak 
da velilerimize ulaşmak amacıyla "28 Şubat Sivil Savunma Günü" ve "1-7 Mart Depren 
Haftası''nda tatbikatlar yapılmaktadır. 

Tatbikat önces i s ivi l savunma uzmanlarınca ve okulun s iv i l savunma kolu 
öğretmenlerince "28 Şubat Sivil Savunma Günü"nde sivil savunmanın kavramını, tanımını önemi 
ve tedbirler ile N B C silahları, korunma yolları hakkında bilgi verilmekte, hava taarruzlarına 
karşı, tehlikeli ikaz işaretleri öğreti lmekte ve sığınaklara iniş eğit imi verilmektedir. 

"1-7 Mart Deprem Haftası"nda deprem ve korunma tedbirleri, deprem öncesi, depren 
sırasında ve deprem sonrasında öğrencilerin neler yapması gerektiğine dair görsel ve eğitsel 

çalışmalar yapılmakta, okulun, dersliklerin kısa ve planlı bir şekilde boşaltılması sağlanarak yangın 
söndürme tatbikatı yapılmakta, deprem ve sivil savunma konularında öğrenciler arasında 
kompozisyon, şiir, resim yarışmaları düzenlenmekte, dereceye giren öğrenciler ödüllendirilerek 
eserleri sergilenmektedir. 

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal 
Etkinlikler Yönetmeliği'nde "Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)" olarak belirli gün ve 
haftalar kapsamında etkin olarak yürütülmektedir. 

İlköğretim Kurumlarındaki öğretmen, öğrenci v e velileri "Temel Afet Bilinci" konusunda 
eğitmeyi amaçlayan "Türkiye Temel Afet Bilinci Eğitimi Projesi"nin İstanbul Boğaziçi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BÜKRDAE) ile Bakanlığımız arasında 
06 Haziran 2 0 0 4 Pazar günü imzalanan protokol kapsamında da; birinci ve ikinci derece deprem 
kuşağında olan 50 ilden seçilen 250 öğretmen uzaktan eğitim yoluyla eğitim almıştır. Bu 
öğretmenler arasından seçilerek 120 formatör öğretmen yetiştirilmiş ve bulundukları illerde 
25 .000 civarında "Temel Afet Bilinci Okul Lider Öğretmenleri" yetiştirilmiş, yetiştirilen bu 
öğretmeler diğer öğretmenleri, okul çalışanları, öğrenci ve velilerine eğitim vermişlerdir. Ayrıca 
verilen eğitimlerin yanında hazırlanan C D ve Afete Hazırlık El Kitaplarının bütün illere dağıtımı 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1 - T a b l o 
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1-5 SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, FEN VE TEKNOLOJİ 
İLE TÜRKÇE DERSLERİNDE YER ALAN AFET EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENME 

ALANI/ÜNİTE VE KAZANIMLAR 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANİMLARl İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN 
KAZANİMLARl TABLOSU 

SINIF 

1. SINIF 

2.SINIF 

ÖĞRENME ALANI 
TEMA/ÜNİTE 

OKUL 
HEYECANIM 

BENİM EŞSİZ 
YUVAM 

DÜN BUGÜN 
YARİN 

OKUL 
HEYECANIM 

BENİM EŞSİZ 
YUVAM 

DÜN BUGÜN 
YARIN 

DERS KAZANİMLARl 

A.1.45.Görsel-işitsel iletişim 
araçlarından yararlanılarak doğal 
afetlerden korunma yollarını tanır. 

B. 1.1. Her canlının bir barınağa ihtiyacı 
olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını 
birbirinden ayırt eder. 
B.1.42.Doğal afetlerin zararlarından 
korunma yollarını araştırır 

C.1.22. Deprem, sel, çığ gibi doğada 
meydana gelen bazı değişikliklerin 
insanlara zarar verebileceğini fark eder. 

C. 1.23. Gerekli önlemler alındığında 
deprem ve sel gibi doğa olaylarının 
zararlı etkilerinden korunmanın 
mümkün olduğunu kavrar. 

A.2.5. Dengeli ve düzenli beslenmek 
için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir. 
A.2.40. Doğal afetlerin etkilerinden 
korunmak için okuldaki güvenlik 
önlemlerine uyar. 

B.2.1. Her canlının farklı özelliklere 
sahip bir yuvası olduğunu fark eder. * 
C.2.23. Deprem, sel, çığ, heyelan gibi 
doğa olaylarının insanları nasıl 
etkilediğini fark eder. 

AFET EĞİTİMİ KAZANİMLARl 

6. Posterler hazırlayarak toplumun 
depremle ilgili bilgilenmesine destek verir. 

1. insanların hayatlarını sürdürebilmek 
için neye ihtiyaç duyduklarını fark eder. 

6. Posterler hazırlayarak toplumun 
depremle ilgili bilgilenmesine destek verir. 

18. Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili 
soru sorup cevaplar. 
19. Deprem sırasında karşılaşılabilecek 
tehlikeleri araştırır. 
20. Belirlenen mekânda Deprem Tehlike 
Avı yapar ve bulduğu tehlikeleri listeler. 
21. Tehlikelerin azaltılması konusunda 
alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun 
çözümler sunar. 
22. Depreme karşı sınıf içinde alınabilecek 
basit önlemleri uygular. 

1. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek 
için neye ihtiyaç duyduklarını fark eder. 
9. Bir deprem sırasında alınması gereken 
pozisyonu bilir. 
14. Binanın tahliyesi sırasında 
karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına 
varır. 

1. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek 
için neye ihtiyaç duyduklarını fark eder. 
16. Depremden sonra olabilecek ve 
karşılaşılabilecek olumsuz durumlar 
hakkında fikir edinir. 
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HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN 
KAZANIMLARI TABLOSU 

SINIF 

3.SINIF 

ÖĞRENME 
ALANI 

TEMA/ÜNİTE 

OKUL 
HEYECANIM 

BENİM EŞSİZ 
YUVAM 

DÜN BUGÜN 
YARIN 

DERS KAZANIMLARI 

A.3.38. Doğal afetler karşısında okulun 
eylem planına uygun davranışlar 
sergiler. 

B.3.55. Deprem öncesinde, deprem 
sırasında, deprem sonrasında yapılması 
gerekenleri uygulayarak gösterir. 

• 

C.3.27. Deprem, sel, çığ, heyelan gibi 
doğa olaylarının insanları nasıl 
etkilediğini araştırır ve açıklar. 
C.3.28. Deprem ve sel gibi doğa 
olaylarının zararlı etkilerinden 
korunma yollarını araştırır ve açıklar. | 

AFET EĞİTİMİ KAZANIMLARI 

10. Farklı mekânlarda bir deprem 
sırasında yapılması gerekenleri tartışır. 
13. Bir deprem sonrasında binadan tahliye 
yollarını bilir. 

8. Bir deprem sırasında neler 
hissedebileceğini fark eder. 
9. Bir deprem sırasında alınması gereken 
pozisyonu bilir. 
11. Deprem sırasında yapılması 
gerekenleri deprem sırasında uygular. 
12. Artçı depremlerde deprem sırasında 
yapılması gerekenleri uygular. 
13. Bir deprem sonrasında binadan tahliye 
yollanın bilir. 
15. Tahliye sırasında karşılaşabilecekleri 
tehlikelere ilişkin yapabileceklerini 
açıklar. 
16. Depremden sonra olabilecek ve 
karşılaşılabilecek olumsuz durumlar 
hakkında fikir edinir. 

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN 
KAZANIMLARI TABLOSU 

SINIF 

4.
 S

IN
IF

 

ÖĞRENME 
ALANI 

TEMA/ ÜNİTE 
Ölçüler/ Zamanı 
Ölçme 

Sayılar/ Doğal 
Sayılarla Bölme 
İşlemi 

DERS KAZANIMLARI 

1. Birer dakikalık aralıklarla saati 
okur. 

2. Saniye, dakika ve saat birimlerini 
birbirine dönüştürür. 
2. En çok üç basamaklı doğal sayıları 
en çok iki basamaklı doğal sayılara 
böler. . 

AFET EĞİTİMİ 

7. Deprem sürelerini karşılaştırır. 
23. Bir depremin ortalama olarak ne kadar 
sürdüğünü fark eder. 

24. Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN 
ALAN KAZANIMLARI TABLOSU 

SINIF 

4 

ÖĞRENME 
ALANİ/ 
ÜNİTE 

İn
sa

nl
ar

, Y
er

le
r 

ve
 Ç

ev
re

le
r:

 Y
aş

ad
ığ

ım
ız

 Y
er

 

D
E

R
S 

K
A

Z
A

N
I 

M
L

A
R

I 
D

oğ
al

 a
fe

tl
er

 k
ar

şı
sı

nd
a 

ha
zı

rl
ık

lı 
ol

ur
. 

AFET EĞİTİMİ KAZANIMLARI 

1. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için neye ihtiyaç duyduklarını fark eder. 

2. Deprem anında gerekli ve gereksiz olan malzemeleri ayırt eder. 

3. Deprem sonrasında gerekli olan malzemeler hakkında fikir edinir. 

4. Çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek 
malzemeleri listeler. 

i. Sınıf tahliye çantası oluşturulması ve malzemelerin sağlanması konusunda aktif 
görev alır. 

6. Posterler hazırlayarak toplumun bu konuda bilgilenmesine destek verir. 

10. Farklı mekânlarda bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır. 

11. Deprem sırasında yapılması gerekenleri, deprem tatbikatında uygular. 

12. Artçı depremlerde de deprem sırasında yapılması gerekenleri uygular. 

13. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. 
14. Binanın tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına varır. 
15. Binanın tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelere ilişkin 
yapabileceklerini açıklar. 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLAR] İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN 
KAZANIMLARI TABLOSU 

SINIF ÖĞRENME 
ALANI/ 
ÜNİTE 

DERS 
KAZANIMLARI 

AFET EĞİTİMİ KAZANIMLARI 
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1. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için neye ihtiyaç duyduklarını 
fark eder. 

2. Deprem anında gerekli ve gereksiz olan malzemeleri ayırt eder. 

3. Deprem sonrasında gerekli olan malzemeler hakkında fikir edinir. 

4. Çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek 
malzemeleri listeler. 

5. Sınıf tahliye çantası oluşturulması ve malzemelerin sağlanması 
konusunda aktif görev alır. 

6. Posterler hazırlayarak toplumun bu konuda bilgilenmesine destek 
verir. 

10. Farklı mekânlarda bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır. 
11. Deprem sırasında yapılması gerekenleri, deprem tatbikatında uygular 

12. Artçı depremlerde de deprem sırasında yapılması gerekenleri 
uygular. 

13. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. 

14. Binanın tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına 

15. Binanın tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelere ilişkin 
yapabileceklerini açıklar 

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN 
ALAN KAZANIMLAR! TABLOSU 

SINIF 

4 

ÖĞRENME ALANI 
TEMA/ÜNİTE 

Dünya ve Evren/ 
Gezegenimiz Dünya 

DERS KAZANIMLARI 

2.8.Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki 
kurar. 

AFET EĞİTİMİ KAZANIMLARI 

17. Afetin olumsuz etkilerini 
azaltmak için neler yapılabileceğini 
açıklar. 

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN 
KAZANIMLARI TABLOSU 

SINIF 

4 

5 

ÖĞRENME ALANI 
TEMA/ÜNİTE 

Dinleme 

Dinleme 

DERS KAZANIMLARI 
« 

2.21. Çıkarımlar yapar. 

3.5 Bilgi edinmek için okur/dinler. 

AFET EĞİTİMİ KAZANIMLARI 

15. Tahliye sırasında 
karşılaşabilecekleri tehlikeleri ile 
ilgili ne yapabilecekleri konusunda 
fikir yürütür. 

19.Deprem sırasında karşılaşabilecek 
tehlikeleri araştırır. 
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AFET EĞİTİMİ VE GÜVENLİ YAŞAM ALANI İLE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ 
(6-8.SINIFLAR) EŞLEŞEN KAZANIM TABLOSU 

SIRA 
NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

KAZANIMLAR 
Orman yangınlarının çıkış 
nedenlerini açıklar. 
Orman yangınlarını önlemek 
için yapılan çalışmalara 
katılmaya istekli olur 
ihmal ve dikkatsizlikten 
kaynaklanan orman 
yangınlarının çıkış nedenlerini 
örneklendirir 
Orman yangını olduğunda 
yapabileceklerini listeler. 
Rüzgarın yaptığı etkilere 
örnekler verir. 
Hortumların güçlerine göre 
verdiği zararlara örnek verir 
Hortumlardan korunma yollarını 
belirler. 
Çığ tehlikesine karşı 
alınabilecek önlemleri sıralar. 
Yıldırımdan korunma yollarını 
sıralar. 

Sellerden korunmak için 
yapılabilecekleri belirtir. 
Sel sırasında yapılması 

gerekenleri örneklerle açıklar 
Sel sonrasında oluşabilecek 

tehlikelere karşı alınabilecek 
önlemlere örnekler sunar. 
Heyelan oluşumundaki 
nedenleri açıklar. 
Heyelan belirtilerini sıralar. 
Heyelan sırasında kapalı ve açık 

alanlarda yapılması gerekenleri 
nedenleri ile açıklar. 
Heyelan sonrasında yapılması 

gerekenleri açıklar 
Tehlike kavramının depremle 
bağlantısını açıklar. 
Binaların nasıl ayakta 
durduğunu bedenleri ile 
örneklendirir. 
Rihter(Richter) büyüklükleri 
arasındaki farkları hesaplar. 

MATEMATİK. 

X 

X 

X 

X 

X 

FEN VE 
TEKNOLOJİ. 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TÜRKÇE 

X 

SOSYAL 
BİLGİLER. 
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684.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, memurların görev yeri, cinsiyet ve hizmet 
sürelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/7690) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Saym 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 'SO-Ofc-Ooo^' ^ 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların teşkilatlara 
(merkez,taşra,yurtdışı) göre dağılımı nasıldır ? 

2. Kamuda görev yapan memurlardan merkez teşkilatında çalışan personelin 
cinsiyetlere göre dağılımı nasıldır? 

3 . Kamuda görev yapan memurların hizmet sürelerine göre dağılımı 
nasıldır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ S - 2 - ^ *° 
Konu : 

3 ı ^ 
O 23-./32005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.0.10.00.02-
12798 sayılı yazısı. 

b) Devlet Personel Başkanlığının 22.07.2005 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.07/13305 
sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof.Dr.Dursun AKDEMİR'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/7690 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

VlehînetSPşA Mehmet ÂITŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: İlgi ( b) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 
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T.c. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı : B.02.1 .DPB.0.10.07 /jğSİÛS' 
Konu : Soru önergesi 2 < ? .../^Z/2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 18/07/2005 tarihli ve B.02.0.002/S 158 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Makamlarınıza tevcih ettiği, 7/7690 esas 
no'lu Yazılı Soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: JIHCITAVGİ Soru önergesi cevabı ^ , t ' . „ .. Devlet Versonel Baş Manı 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİR'İN 7/7690 ESAS NO'LU YAZILI ' 
SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Devlet memurlarının cinsiyet ve hizmet sürelerine ilişkin bilgiler Devlet Personel 
Başkanlığında güncel olarak tutulmamaktadır. Ancak, adı geçen Başkanlıkta her üç yılda bir anket 
niteliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının gönderdiği bilgilerden derlenerek en son 2003 Yılı 
Haziran Ayında oluşturulan istatistiki bilgiler bulunmaktadır. Bu sebeple Soru Önergesinin 2'nci ve 
3'üncü sorularına, belirtilen istatistiki bilgiler esas alınmak suretiyle cevap verilmiştir. 

Soru 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların teşkilatlara (merkez, taşra, 
yurtdışı) göre dağılımı nasıldır? 

Cevap 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev 
yapan Devlet memurlarından 216.232 adedi merkez teşkilatlarında, 1.445.256 adedi taşra 
teşkilatlarında ve 289 adedi yurtışı teşkilatlarında görev yapmaktadır. 

Soru 2- Kamuda görev yapan memurlardan merkez teşkilatında çalışan personelin cinsiyetlere göre 
dağılımı nasıldır? 

Cevap 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının merkez 
teşkilatlarında görev yapan Devlet memurlarının Haziran-2003 tarihi itibariyle 59.551 adedi kadın 
ve 108.338 adedi erkek Devlet memurudur. 

Soru 3- Kamuda görev yapan memurların hizmet sürelerine göre dağılımı nasıldır? 

Cevap 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev 
yapan Devlet memurlarının Haziran-2003 tarihi itibariyle hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıda 
belirtilmiştir. 

Fiili Hizmet Süresi Adet 
0-2 Yıl 73.274 
3-8 Yıl 205.978 
9-12 Yıl 186.080 
13-20 Yıl 278.702 
21-25 Yıl 123.981 
26-30 Yıl 48.445 
31 ve daha fazlası 16.102 
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685.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'in cevabı (7/7691) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLlCl 'NA 

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

Saygılarımla. 3 o • O& • 2 o o *5 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Din Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların öğrenim durumlarına göre 
dağılımı nasıldır ? 

2. Din Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların cinsiyetlere göre dağılımı 
nasıldır ? 

3. Bakanlığınıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığına Kasım 2002'den Haziran 
2005 tarihine kadar ne kadar personel hangi unvanlarda alınmıştır ? 

4. Bakanlığınıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kaşım 2002'den 
Haziran 2005 tarihine kadar diğer kurumlara naklen atanmak üzere 
Makamlarınızca verilen muvaffakat sayısı ne kadardır ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/Ökf&$' 

KONU : 

A N K A R A 
^2S'o7 /2005 

$(& 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7691 esas 
nolu yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmef AYDIN 
Ek: Önerge cevabı Devlet Bakam 
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İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in 7/7691 esas nolu yazılı 
soru önergesine verilen cevap: 

1- Din hizmetleri sınıfındaki personelin 01/01/2005 tarihi itibariyle öğrenim durumlarına 
göre dağılımı: 

ÖĞRENİM DURUMLARİ 

Dini Yüksek Öğrenim (İlahiyat Fak, Y İ . E,, vb) 
Altı Yıllık Yüksek Öğrenim 

Beş Yıllık Yüksek öğrenim 

Dört Yıllık Yüksek Öğrenim 

Üç Yıllık Yüksek Öğrenim 

iki Yıllık Yüksek öğrenim 

ilahiyat Meslek Yüksek Okulu 

Imam-Hatip Lisesi 
Lise ve Dengi Okul 
Ortaokul ve Dengi Okul 

ilkokul 

T O P L A M 

SAYİSİ 

3.378 

14 

48 

4.126 

107 

15.067 

3.912 

34.811 
748 

1.398 

473 
64.082 

2- 01/01/2005 tarihi itibariyle din hizmetleri sınıfında 2.558 bayan, 61.524 erkek 
olmak üzere toplam 64.082 personel çalışmaktadır. 

3- Kasım 2002- Haziran 2005 tarihleri arasında, Diyanet İşleri Başkanlığına 
KPSS'nda başarılı olan adaylardan ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan yerleştirme 
çerçevesinde 105 vaiz, 2.158 imam-hatip, 97 müezzin-kayyım, 146 Kur'an kursu 
öğreticisi, 6 memur; 2 şoför, 10 hizmetli olmak üzere toplam 2.524 personelin 
açıktan ataması yapılmıştır. 

Aynca münhal bulunan köy ve kasaba cami imam-hatip kadrolanna 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 86'cı maddesinin 3'ncü fıkrası uyarınca açıktan vekaleten 
ataması yapılan personelden, 03/05/2005 tarihli ve 25804 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğü giren 5338 sayılı Kanun gereğince görevi başında bulunan 
10.150 vekil imam-hatibin KPSS puanlan dikkate alınarak asaleten atamaları 
gerçekleştirilmiştir. 

4- Kasım 2002 - Haziran 2005 tarihleri arasında 1.441 personele başka kurumlara 
naklen atanmak üzere muvafakat verilmiştir. 
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686.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTIMUR'un, Kütahya-Simav karayolu 
yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7692) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Halen yapımı devam etmekte olan Kütahya-Simav karayolu ile ilgili olarak aşağıdaki 
sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. X.*t- - ** 'Z«0^~ 

> ^ 
Abdullar/7H|#em CANTİMUR . 

\Kü*anya Milletvekili 

1986 yılında yatırım programına alınmış, ancak şu anda tamamlanma oranı %60 1ar 
seviyesinde olan 146 km. lik yol 2003 yılında bitirilmesi programlanmıştır. 

Kütahya ili doğu-batı ekseninde ulaşım,ticaret,turizm açısından çok öneme sahip olan 
bu yol ege bölgesine direkt geçişi sağlamaktadır. 12 ilçeden 10 nun, 62 beldeden 52 sinin, S48 
köyden 290 inin kullandığı bu yol, çevre illerden İzmir.Afyon.Uşak illerine olan trafik akışını 
büyük bir önemde rahatlatıp, kolaylaştıracaktır. Al standardında yapımı devam eden yolda 
çok sayıda kara nokta olup, bazı yerlerinde iki araç birbirlerine ancak yol vererek 
geçebilmektedirler. Gediz ve Simav ilçeleri termal turizm açısından bölgeye önemli katma 
değer sağlamaktadır. Termal tesislere bir defa gelen, yolun bozukluğundan dolayı bir daha 
gelmemektedir. 

Yolun yapımının tamamlanması, bölgemizdeki tüm kesimler tarafından büyük bir 
beklenti durumuna girmiştir. 

SORULAR: 

1-2 bölüm halinde ihale edilmiş ve devam eden yol ne zaman bitecektir? 

2- Tamamen bitmesi için gereken ödenek tutan ne olmalıdır? 

3- Yolun bir an önce bitmesi için yapılan çalışmalar nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/A /57 
Konu : Kütahya Milletvekili O 9 AĞUSTOS 200*5 

Abdullah Erdem CANTÎMUR'un 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 13/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayıh yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTÎMUR'un, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7692 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EKLER: 
-Cevap Yazısı • 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ABDULLAH ERDEM CANTİMUR'UN 

T.B.M.M. 7/7692 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1986 yılında yatırım programına alınmış, ancak şu anda tamamlanma oranı % 60' 1ar 
seviyesinde olan 146 km.lik yol 2003 yılında bitirilmesi programlanmıştır. 

Kütahya ili Doğu-Batı ekseninde ulaşım, ticaret, turizm açısından çok öneme sahip olan 
bu yol Ege Bölgesine direkt geçişi sağlamaktadır. 12 ilçeden 10 unun, 62 beldeden 52 sinin, 
548 köyden 290 inin kullandığı bu yol, çevre illerden îzmir, Afyon, Uşak illerine olan trafik 
akışını büyük bir önemde rahatlatıp, kolaylaştıracaktır. Al standardında yapımı devam eden 
yolda çok sayıda kara nokta olup, bazı yerlerinde iki araç birbirlerine ancak yol vererek 
geçebilmektedirler. Gediz ve Simav ilçeleri termal turizm açısından bölgeye önemli katma 
değer sağlamaktadır. Termal tesislere bir defa gelen, yolun bozukluğundan dolayı bir daha 
gelmemektedir. 

Yolun yapımının tamamlanması, bölgemizdeki tüm kesimler tarafından büyük bir 
beklenti durumuna girmiştir. 

1) 2 bölüm halinde ihale edilmiş ve devam eden yol ne zaman bitecektir? 
2) Tamamen bitmesi için gereken ödenek tutan ne olmalıdır? 
3) Yolun bir an önce bitmesi için yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1) İki bölüm halinde ihale edilerek; İA standardında yapımına başlanılan Kütahya-
Simav-Demirci Ayr. yolunun 2007 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

2) Yolun; tamamen bitirilebilmesi için inşaatı devam eden 68 Km.lik 1. kısma 13 
Milyon 796 Bin YTL, 33 Knüik 2. kısma da 8 Milyon 295 Bin YTL. olmak üzere, toplam 22 
Milyon 091 Bin YTL. ödenek gerekmektedir. Ancak, her iki bölüme 2005 yılı itibariyle 
ayrılabilen ödenek miktarı ise 4 Milyon 409 Bin YTL.dir 

3) Bugüne kadar yapılan harcama ve çalışmalar ile yolun 1. kısmının 22,3 Knüik 
kesim ile 2. kısmına ait 13 Km.lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanmış olup, 
çalışmalar halen devam etmektedir. 
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687.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, jeotermal kaynaklara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ un cevabı (7/7693) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Abdkl lah0Uem CANTİMUR 
lC&tahya Milletvekili 

Termal Turizmin, alternatif bir turizm olarak sunulma», ülkemiz ekonomisine 
katma değer kazandırmak ve istihdamı arttırmak amacıyla jeo termal yer altı sularımız 
üzerinde yeni yatıranlara gidilmesi, tanıtımının yapılması büyük önem arz etmektedir. 

SORULAR: 

1- Bakanhğınızca, ülkemiz genelinde jeo termal yer altı sularına sahip bölgelerimize 
yapılacak yatırımlar için 2003,2004 ve 2005 yıllarında toplam ne kadar ödenek 
ayrılmıştır?, i 

I ] \ 
2- Bakanlığınızca, bu güne kadar. devam ettirilen "Termal turizm" çalışmaları ne 
aşamadadır? 

I 

3- Yatırımlar açısından öncelik verilecek bölgeler hangileridir? Çalışmalar nelerdir? 

4- Jeo termal turizm ile ilgili her hangi bir yasal düzenleme var mıdır? 

5- Jeo termal turizmin geliştirilmesi için teşvik çalışmaları var mıdır? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610ARGE-090—U^Ö <*0 0 3 / 0 0 * / 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BAŞK.'nın 13/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/12798 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR'un 7/7693-13053 Esas No'lu 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: AÎılİa KOÇ 
Cevap Bakan 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ERDEM CANTİMUR'UN 
7/7693-13053 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Termal turizmin, alternatif bir turizm olarak sunulması, ülkemiz ekonomisine katma 
değer kazandırmak ve istihdamı arttırmak amacıyla jeotermal yer altı sularımız üzerinde yeni 
yatırımlara gidilmesi, tanıtımının yapılması büyük önem arz etmektedir. 

SORU 1 : Bakanlığınızca, ülkemiz genelinde jeotermal yer altı sularına sahip 
bölgelerimize yapılacak yatırımlar için 2003,2004 ve 2005 yıllarında toplam ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

CEVAP 1: Ülkemizde termal turizmin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığım yatırım 
bütçesinden özellikle Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen termal amaçlı turizm 
merkezlerinin planlarının yapılması, halihazır haritalarının elde edilmesi, jeotermal potansiyel 
tespitine yönelik jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüdler, kaynak koruma alanları tespiti, çevre 
düzenlemeleri vb. uygulamalar için yerel yönetimlere ödenek aktarılmaktadır. 

Termal turizm merkezlerine yönelik olarak son 3 yıl içerisinde gönderilen ödenek 
miktarları aşağıda belirtilmektedir: 

2003 2004 2005 

30.000.000.000.- TL. 106.000.000.000.- TL 145.000.- YTL 

Bakanlığım bütçe imkanları dahilinde söz konusu ödeneklerin arttırılması yönünde 
çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

SORU 2: Bakanlığınızca bugüne kadar devam ettirilen "Termal Turizm" çalışmaları 
ne aşamadadır? 

CEVAP 2 : Ülkemiz turizm kaynakları açısından oldukça yüksek bir potansiyele 
sahiptir. Kıyı turizminin yanı sıra ülkemizin turizm potansiyeli konusunda alternatif turizm 
türlerini de değerlendirerek Dünyada önemli bir destinasyon olması amaçlanmaktadır. 

Bakanlığımın son dönem çalışmaları ile ülkemizin tüm bölgelerinde yer alan kültürel 
ve doğal değerlerini turizme kazandırarak bölgesel kalkınma ile birlikte istihdamın da 
arttırılması hedeflenmektedir. Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca bugüne kadar 34 adet Termal 
Turizm Merkezi ile 1 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir. Bu 
alanlarda yapılan imar planlan ile yaklaşık 100.000 yatak kapasitesi yaratılmış olup 
ülkemizdeki turizm yatırım ve işletme belgeli tesislerin yatak kapasitesi ise yaklaşık 
11.000'dir Bakanlığımın hedefi ise 2 yıl içerisinde kür merkezi, kür parkı ve konaklama 
merkezi ile entegrasyonu da sağlayacak toplam 50.000 yatak kapasiteli nitelikli termal tesis 
yatmmlanmn başlamasıdır. Orta dönemde ise ülkemizin, dünyanın en önemli termal 
destinasyonu olması hedeflenmektedir. 

- 2544 -



T.B.M.M. B:127 19.9.2005 0:2 

SORU 3 :Yatırımlar açısından öncelik verilecek bölgeler hangileridir? Çalışmalar 
nelerdir? 

CEVAP 3 : Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve 
verimli kullanmasına yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve 
yaklaşım geliştirmeye çalışılmaktadır. 

Termal turizmdeki anlayışımız, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında 
insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer 
aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler yaratmaktır. 

Bu kapsamda, ülkemizde termal turizmin istenilen noktaya gelebilmesi amacıyla 
jeotermal kaynaklarımızın bulunduğu sahalar dikkate alınarak etaplamalar şeklinde tüm 
kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Diğer turizm türleri ile 
entegre olup destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan; 

• Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir) 
• Frigya Termal Turizm Bölgesi (Kütahya, Eskişehir, Afyon.Uşak) 
• Güney Ege Termal Turizm Bölgesi (Aydın, İzmir, Denizli, Manisa) 
• Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi (Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir) 

ilk etapta geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışma sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak 
çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi 
ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları 
vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de 
ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı "Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi" ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından 
sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

SORU 4 : Jeotermal turizm ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme var mıdır? 

CEVAP 4: Bakanlığımca termal turizme ilişkin uygulamalar, Turizmi Teşvik 
Kanununun Ek 1. maddesi uyarınca çıkarılan "Termal Alan ve Merkezlerde Yer Alan Termal 
Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 
yürütülmektedir. Ancak bu yönetmelik esas itibarı ile turizm yatırımlarına termal su tahsisi ile 
ilgili hükümleri içermektedir. 

Genel anlamda jeotermal konusundaki mevzuatın yetersiz ve güncelliğini yitirmiş 
olması, bu konuda bütüncül ve tek bir yasanın çıkarılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
özellikle jeotermal suyun entegre kullanımı da düşünülerek potansiyelin tespiti, çıkarılması, 
dağıtımı, geri basımı ve örgütlenme ve yönetsel yapılanmaya kadar olan bütün süreçlerin 
hazırlanacak kanun taslağında yer alması gerektiği düşünülmektedir. 

Bilindiği üzere, jeotermal suyun şu anda en yaygın kullanımı Sağlık ve Termal 
Turizmi kapsamında gerçekleşmektedir. Bu turizm türünün özellikle dış turizme açılabilmesi*-,. 
için gerekli yasal ortamın da oluşturulması gerekir. *** 

Bugüne kadar özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanan yasa tasarılarına ilişkin çalışmalara Bakanlığımca da aktif olarak katılım sağlanmış 
olup termal turizmin gelişmesini sağlayacak gerekli teknik yönlendirmeler yapılmaktadır. 

Jeotermal Yasasının en kısa surede yasalaşması yönünde Bakanlığımca gerekli katkı 
sağlarım aktadır. 

SORU 5 : Jeotermal turizmin geliştirilmesi için teşvik çalışmaları var mıdır? 

CEVAP 5 : Termal turizme özgü özel bir teşvik uygulaması bulunmamaktır. Ancak 
Turizm Teşvik Kanunu ile getirilen önemli teşviklerden birisi de kamu arazisinin turizm 
yatırımcılarına tahsisi imkânıdır. Bu tahsislerde alınan arazi kira ve ciro bedellerinde önemli 
oranlarda düşüş yapılması yönündeki yönetmelik değişiklikleri kısa surede yürürlüğe 
girecektir. Termal turizm yatırımları da söz konusu imkandan yararlanacaktır. 
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688.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTIMUR'un, zararlı web sitelerine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7694) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İnternet ortamında, özellikle internet cafe diye bilinen yerlerde, kullanıcıları 
sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkileyen sakıncalı web sitelerinin 
filtrelendirilmesi hakkında, aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam Sayın Binali 
YILDIRIM tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Abdullafi~E^eınCANTIMUR 
\ Kikahya Milletvekili 

İnternet ortamında milyonlarca web sitesi bulunmaktadır. Bilgi, eğitim, ticari, 
organizasyonel, askeri, devlet birimleri ile ilgili içerikleri barındıran web siteleri olduğu 
gibi eğlence içerikli sitelerde mevcuttur. Bu tür yararlı web sitelerinin dışında bireylerin 
psikolojik ve sosyolojik gelişimi açısından sakıncalı,toplumsal dokuyu olumsuz yönde 
etkileyen, şiddeti, terörü tetikleyen, kumar gibi zararlı ahşkanlıklara yol açıcı ve genel 
ahlaka mugayir içerikte web siteler de mevcuttur. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu 
internet web sitelerine , servis sağlayıcı özel firmalar veya Türk Telekom A.Ş. nin 
hizmetleri aracılığıyla ulaşmaktadırlar. 

SORULAR: 

1- Türk Telekom A.Ş. nin zararlı web sitelerinin filtre edilmesi ile ilgili olarak hangi 
çalışmaları vardır? 

2- Bakanlığınızca, zararlı web sitelerinin filtre edilmesi için internet cafe v.b. 
işletlemelere herhangi bir yaptırımı var mıdır? Var ise nelerdir? 

3- Bakanlığınızın, zararlı web sitelerinin filtre edilmesi, için tüm servis sağlayıcı 
işletmelere uyguladığı yasal bir yaptırım var mıdır? Var ise nelerdir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 
, *. nJn. n9 - 9 NSUSTüS 2005 

SAYI : B. 11 .0 .APK.0 .10 .01 .610-01 / - I3(>S ^ " y V u y « « ^ 
KONU : Kütahya Mil letveki l i 

Sayın Abdullah Erdem CANTÎMUR'un 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:TBMM Başkanlığının 13.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR'un 7/7694-13054 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . Binali YILDIRIM 
TcTvap formu Ulaştırma Bakanı 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ERDEM CANTİMUR'UN 
7/7694-13054 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

İnternet ortamında milyonlarca web sitesi bulunmaktadır. Bilgi, eğitim, ticari, 
organizasyonel, askeri, devlet birimleri ile ilgili içerikleri barındıran web siteleri 
olduğu gibi eğlence içerikli sitelerde mevcuttur. Bu tür yararlı web sitelerinin dışında 
bireylerin psikolojik ve sosyolojik gelişimi açısından sakıncalı, toplumsal dokuyu 
olumsuz yönde etkileyen, şiddeti, terörü tetikleyen, kumar gibi zararlı alışkanlıklara 
yol açıcı ve genel ahlaka mugayir içerikte web siteler de mevcuttur. Kullanıcılann 
büyük bir çoğunluğu internet web sitelerine, servis sağlayıcı Özel firmalar veya Türk 
Telekom A.Ş.'nin hizmetleri aracılığıyla ulaşmaktadırlar. 

SORU 1- Türk Telekom A.Ş.nin zararlı web sitelerinin filtre edilmesi ile ilgili 
olarak hangi çalışmalan vardır? 

SORU 2- Bakanlığınızca, zararlı web sitelerinin filtre edilmesi için internet 
cafe v.b. işletmelere herhangi bir yaptırımı var mıdır? Var ise nelerdir? 

SORU 3- Bakanlığınızın, zararlı web sitelerinin filtre edilmesi için tüm servis 
sağlayıcı işletmelere uyguladığı yasal bir yaptınm var mıdır? Var ise nelerdir? 

CEVAP: 

Router (Juniper) üzerinden filtrelenmesi gereken sitelerin İP adreslerine veya 
domain'ine doğru giden trafik engellenerek bu sitelerin filtrelenmesi 
sağlanabilmektedir. Ancak, filtrelemeyle istenen sonucun sağlanabilmesi için sitelerin 
İP adresleri veya domain isimlerinin değiştirilmemesi gerekmektedir. Adres veya 
isim değişikliklerinde filtreleme yapılamamaktadır. İP adresleri veya domain isimleri 
değiştirilen sitelerin tekrar filtrelenmesi ise, router üzerinde yeniden filtreleme 
tanımlamalannm yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca engellenmesi istenilen tüm 
siteler için router üzerinde ayn ayrı tanımlamalar yapılması gerekmektedir. 

Öte yandan, Türk Telekom A.Ş.'den hizmet alan/alacak müşterilerine, kendi 
istekleri doğrultusunda ücreti karşılığında dinamik olarak "İçerik Filtreleme" hizmeti 
vermektedir. "İçerik Filtreleme" hizmeti ile Türk Telekom A.Şe Jfnüşterileri bazı 
sitelerin (porno, uyuşturucu, terör vb. siteler) filtrelenmesini sağlâmamdîr-. 
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689.- istanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, Beşiktaş Kaymakamının Îstanbul-Dol-
mabahçe Caddesindeki Atatürk Resimleri ile ilgili bir yazısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadirAKSU'nun cevabı (7/7697) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Güldal OKUDUCU 
İstanbul Milletvekili ' 

Beşiktaş Kaymakamı Nihat NALBANT 14.06.2005 tarih ve 1713 sayılı, dilekçesiyle 
Beşiktaş Belediye Başkanhğı'na başvurarak " İlçemiz Doîmabahçe Caddesi, Doîmabahçe 
Sarayı karşısındaki yolun kenarında bulunan Atatürk Resimlerinin zamanla hava şartlarının 
da etkisiyle yıprandığı, düzensiz görüntü arzettiği tespit edilmiştir. 

Sözkonusu resimlerin duvarın bakımının yapılmasını, mümkün olmadığı taktirde 
kaldırılmasını rica ederim." 

Beşiktaş kaymakamı Nihat NALBANT 'in ilgili dilekçesinde sözünü ettiği Atatürk 
Resimlerinin bulunduğu duvar tüm kamuoyunun gözü önünde olduğundan ve ne kadar 
bakımlı oldukları hatta geceleri aydınlatılmasının da yapıldığı bilindiğinden dolayı; 

1. Sayın Kaymakam duvarın düzensiz bir görüntüde olduğunu neye dayanarak 
tespit etmiştir ve neden böyle bir iddiada bulunmaktadır? 

2. Sözkonusu duvarın Beşiktaş Kaymakamı Nihat NALBANT 'in iddia ettiği 
gibi "yıpranmış" ve " düzensiz" olduğu varsayılacak olursa Atatürk 
Cumhuriyeti Kaymakamının görevi ilgili Belediye Başkanlığı ile işbirliği 
sonucunda yeni bir düzenleme yapılmasına katkı vermek değil midir? 

3. Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN' m ofisinin de üzerinde bulunduğu 
Doîmabahçe Caddesindeki Atatürk Resimlerinden Sayın Kaymakam dışında 
başka rahatsız olanlar da var mıdır? 

4. Kendisinin ve eşinin de Siirtli olduğu bilinen Sayın Kaymakam Nihat 
NALBANT' m, Trabzon Vali Yardımcılığı yaptığı sırada Sayın Başbakanın 
Seçim kampanyasına katkı vermek için Siirt'e gittiği söylenmektedir. Bu doğru 
mudur? 

5. Sayın Kaymakam kampanya çalışmalarından Sonra Beşiktaş Kaymakamlığına 
atanmıştır. Bu atamayla bir borç mu ödenmiştir? 

6. Sayın Kaymakamın bir kamu görevlisi olarak siyasal bir çalışmaya katkı 
vermesi uygun ve doğru mudur? 

7. Siyasal davranışlar içindeki Sayın Kaymakama dönük hangi işlemi 
yapacaksınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-Ş/ iOt^ 0\ /07/2005 

Konu: Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Güldal OKUDUCU'nun, tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine ait (7/7697) bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

Mahallinde yaptırılan inceleme sonucu; 

Dolmabahçe Sarayının karşısında bulunan Atatürk resimlerine, 2005 yılı Nisan ayında 
saldın yapıldığı ihbarı alınması üzerine, Beşiktaş Kaymakamlığınca İlçe Belediye Başkanlığı ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne duruma müdahale etmeleri talimatınm verildiği, görevlilerce olay 
yerinde yapılan incelemede, Atatürk resimlerinin üzerlerinin karalandığı, iki resmin yerinden 
söküldüğünün tespit edilmesi üzerine, resimlerin temizlenip boyanarak yerlerine konulduğu, 

Beşiktaş Kaymakamlığına, aynı yerde iki yıldır asılı bulunan Atatürk resimlerinin 
bakımsız kaldığına ilişkin, zaman zaman sözle ve telefonla bildirimler olması üzerine, İlçe 
Kaymakamlığınca Beşiktaş Belediye Başkanlığına 14/06/2005 tarihli yazının yazıldığı, 
Belediye Başkanlığınca da gerek resimlerin, gerekse duvarlarm bakım ve onanmımn yapılarak, 
Atatürk resimlerinin güzel bir görünüm almasının sağlandığı, 

Kaymakamlıkça Belediye Başkanlığına yazılan yazının iyi niyetle ve Ulu Önder 
Atatürk'ün resimlerinin korunması amacıyla yazıldığı, 

Anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
SdttlkadirAKSU 

Bakan 
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690- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, TBMM Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin 
TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in 
cevabı (7/7698) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

1. 1983 yılından itibaren 22. Dönem dâhil olmak üzere, TBMM Başkanları 

itibariyle, TBMM Koruma Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kaç emniyet 

hizmetleri mensubu Emniyet Genel Müdürlüğüne iade edilmiş, kaç emniyet 

hizmetleri mensubu Koruma Müdürlüğünde göreve başlatılmıştır? 

2. TBMM Koruma Müdürlüğü bünyesinde 22. Dönemde, disiplin cezasına konu 

olan kaç olay meydana gelmiş, bu olaylardan dolayı kaç emniyet mensubu 

disiplin kurullarına gönderilmiş ve kaç emniyet mensubu için ön inceleme ile 

yetinilerek bunların disiplin kurullarına sevk işlemine gerek duyulmamıştır? 

Ön incelemeyle yetinilen olaylarda, disiplin kurullarına sevk işleminin 

yapılmamasında hangi kriterler göz önüne alınmıştır? 

3. TBMM Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 32/c 

maddesi uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğüne iade edilen rütbeli personelin 

belirlenmesinde hangi kriterlere göre karar verilmektedir? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

0 2 Eylül 2005 
KAN.KAR.MD. 

Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7698-13122/37118 
Konu: 

Sayın Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 

ilgi: 7/7/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

TBMM Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız 
ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

EKLER; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1-Soru cevabı ^ ^ Başkanvekili 

CEVAPLAR: 

Cevap 1 - 2 2 nci Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü 
Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Koruma Müdürlüğü Merkez ve Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğünde toplam 373 
personelin içişleri Bakanlığınca başka birimlere ataması yapılmıştır. Yine söz konusu 
Yönetmelik kapsamında toplam 334 personelin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma 
Müdürlüğü Merkez ve Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğü emrine ataması 
gerçekleştirilmiştir. 

22 nci Dönemden önce herhangi bir kayıt tutulmadığından geçmiş dönemlere ait 
bilgi verilememektedir. 

Cevap 2- 22 nci Dönem itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma 
Müdürlüğünün toplam (yedi) personeli hakkında Emniyet örgütü Disiplin Tüzüğü 
hükümlerine göre soruşturma açılmıştır. Söz konusu personel, soruşturma neticesinde ceza 
almaları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği kapsamında İçişleri Bakanlığınca bir başka kadroya atanmıştır. 

Anılan (yedi) kişi dışında, hakkında ön inceleme yapılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Koruma Müdürlüğü personeli bulunmamaktadır. 

Cevap 3 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin (c) bendine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne 
iade edilen rütbeli personelin belirlenmesinde liyakat ve ehliyet durumu esas alınmaktadır. 

lail ALPTEKİN 
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691.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOGLU'nun, 85 inci yıl kutlamaları için yapılan 
harcamalara ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili is
mail ALPTEKİN'in cevabı (7/7699) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
İçişleri Komisyonu Üyesi 
Kırklareli Milletvekili 

1) Bugüne kadar 85. yıl Milli Egemenlik Yılı kutlama etkinlikleri için ne kadarlık bir 
harcama yapılmıştır? Daha ne kadar harcama yapılması öngörülmektedir? 

2) 85. yıl kutlama etkinliklerinde hangi sanatçılara konser vermişlerdir? Sanatçı başına ne 
kadarlık bir ödeme yapılmıştır? 

3) 24 Nisan 2005'de TBMM ön bahçesinde düzenlenen halk konserinde ibrahim 
TATLISES'e Meclis bütçesinden 45 milyar TL. tahakkuk ettirildiği iddiası doğru mudur"; 

4) Eğer doğru ise bu ödeme 85. yıl kutlama etkinliklerinin masraflarının meclis bütçesinden 
değil sponsor kuruluşlarca karşılaşanacağı beyanınız ile çelişmemekte midir? 

5) 85. yıl kutlamaları için hangi kuruluşlar sponsor olmuşlardır? Bu kuruluşlar ne kadarlık 
mali yardımda bulunmuşlardır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7699-13125/37121 

Konu: 

Sayın Mehmet S. KESÎMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

İlgi: 7/7/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

85 inci yıl kutlamaları için yapılan harcamalara ilişkin, ilgi önergenizde yer alan 

sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

smail ALPTEKİN 
EKLER: <^üfkiye Büyük Millet Meclisi 
1- Soru cevabı Başkanvekili 
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CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 85 inci yıl kutlama etkinliklerine 15 Temmuz 2005 tarihi itibariyle 
724.690.26.-YTL harcama yapılmıştır. Bundan sonra yapılacak harcamalar etkinliklerin 
niteliğine göre değişeceği için önceden öngörülememektedir. 

Cevap 2.- Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk konserlerine, Murat 
KEKİLLİ, Mahzun KIRMIZIGÜL, Zara, Gece Yolcuları, İbrahim TATLISES, Ebru 
GÜNDEŞ, Kubat, Oğuz YILMAZ, Kıraç, tzel, Grup Kargo, Sinan ÖZEN, Volkan KONAK, 
Alişan, Muazzez ERSOY, İsmail YK ve Funda ARAR katılmışlardır. Sanatçılara TBMM 
tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış, söz konusu konserlerin masrafları sponsor 
kuruluşlar tarafından karşılanmıştır. 

Cevap 3, 4.- 24 Nisan 2005 tarihinde TBMM Ön Bahçesinde düzenlenen halk 
konserine katılan sanatçı İbrahim TATLISES'e TBMM Bütçesinden herhangi bir ücret 
tahakkuk ettirilmemiştir. Bu konserin harcamaları da sponsor kuruluş tarafından 
karşılanmıştır. 

Cevap 5.- 85 inci yıl kutlamaları için; îş Bankası, AVEA, Muhabbet Kart, Ülker, Eti 
ve Kent firmaları sponsor kuruluş olarak katkıda bulunmuşlardır. Bu kuruluşların hiç 
birinden mali yardım alınmamıştır. 

692.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, SSK ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilen per
sonele ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7700) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ / 
Tekirdağ Milletvekili 

1- Hükümete geldiğiniz günden bu yana, yıllara göre, sosyal güvenlik açısından 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile ilgilendirilen personel sayısı kaçtır? Bunların kamu 
kurum ve kuruluşları itibari ile dağılımı nedir? 

2- Hükümete geldiğiniz günden bu yana, yıllara göre, kamu kurum ve kuruluşları 
ile bu kuruluşların iştiraklerinde göreve başlatılan ve SSK ile ilgilendirilen personel sayısı 
kaçtır? Söz konusu personelin kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı iştiraklere göre 
dağılımı nedir? 

(*) Eki hacimli olduğundan bastırılmamıştır. 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Say, :B.07.0.PER.0.29/l-22-1136 U.09.2005*O 4 i 0 2 0 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 26/07/2005 tarihli ve 
3538 sayıh yazı eki 19/07/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7700-
13100/37001 sayıh yazınızla Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımın 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/7700 esas sayılı yazılı soru önergesinde 
belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

Bilindiği üzere genel ve katma bütçeli idarelere personel alımı Bütçe Kanunlarıyla 
yapılan personel tahsisleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bütçe Kanunlarıyla; 2003 yılı için 
35.000, 2004 yılı için 40.000 ve 2005 yılı için- 48.000 olmak üzere toplam 123.000 kadro 
tahsis edilmiştir. 2003 ve 2004 yılı için tahsis edilen toplam 75.000 adet kadrodan 66.174'ü 
ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler, 3.000 adedi ise 657 Sayılı DMK 92 nci maddesi 
kapsamında yapılan atamalardan oluşmaktadır. Söz konusu alımların 38.000'i öğretmen, 
10.437'si emniyet mensubu, 2.500 adedi ise sağlık personelinden oluşmaktadır. Söz konusu 
yıllar için yapılan tahsislerden 4.826 adedi ise kullanılmamıştır. 

2005 yılına ilişkin olarak ise 12.000 adet personelin ÖSYM tarafından yapılan 
yerleştirmesi yapılmış olup, bu çerçevede 10.00 adet öğretmen ataması yapılmıştır. 

Bütçe Kanunlarıyla belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılan alımlar çerçevesinde 
istihdam edilen personel Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, özellikleri gereği 
Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personel kadrolanna, Hakimler-Savcılar, Üniversite öğretim 
üyeliklerine ve araştırma görevlisi kadrolanna, asistan kadrolanna yapılan atamalar ile Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde banndınlan bakıma muhtaç çocuklardan 
zorunlu istihdam kapsamında yapılan atamalar Bütçe Kanunlarıyla belirlenen kadro sınırlaması 
kapsamı dışında bulunmakta olup, bu kapsamdaki personel ile Harp okullannda öğrenim 
gören öğrenciler, kamu görevlisi olmamalanna rağmen mevzuat gereğince Emekli Sandığı ile 
ilgi lendirilmektedirler. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların iştiraklerinde, 2003 
yılında 76.622, 2004 yılında 80.233 ve 2005 yılında ise 17.416 olmak üzere toplam 174.271 
kişi 506 sayılı Kanun uyannca sigortalılık yönünden Sosyal Sigortalar Kurumu ile 
ilişkilendirilmiş olup, bunlann Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile bunlara bağlı iştiraklerine göre 
dağılımı ekli listede yer almaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EK: Liste 
Kpmal UNAKITAN 

Maliye Bakanı 

- 2554 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

693.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/7703) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Tacidar SEYHAN 
Adana Milletvekili 

1. Başbakan seçildiğiniz dönemden itibaren kaç adet yurtdışı resmi gezisine çıktınız? 

2. Bu gezilerde şahsınıza ödenen toplam ödenek tutan nedir? 

3. Eşinizle çıktığınız resmi gezilerde, eşinize yapılan herhangi bir ödenek var mıdır? Var 
ise miktarı ne kadardır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.O6.0.SPGY.0.0-026.21-2005/323312 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

22 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7703-13124/37120 
sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli, 
7/7703 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdul lah GUL 
EK: Soru önergesi yanıtı t '**'•* B « T v e 

a J Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACTDAR SEYHAN'NIN 7/7703 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN YANITLARI 

SORULAR: 

1. Başbakan seçildiğiniz dönemden itibaren kaç adet yurtdışı resmi gezisine çıktınız? 
2. Bu gezilerde şahsınıza ödenen toplam ödenek tutarı nedir? 
3. Eşinizle çıktığınız resmi gezilerde, eşinize yapılan herhangi bir ödenek var mıdır? Var 

ise miktarı ne kadardır? 

YANITLAR: 

59. Hükümet döneminde Sayın Başbakanımız tarafından Nisan 2003-Temmuz 2005 arasında 
gerçekleştirilen yurtdışı ziyaretlerinin listesi ilişikte sunulmuştur. 

59. HÜKÜMET DÖNEMİNDE BAŞBAKAN SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 
YAPTIĞI YURTDIŞI ZİYARETLERİN LİSTESİ 

1.08-09 Nisan 2003 
2. 09 Mayıs 2003 
3. 12-15 Haziran 2003 
4. 15-17 Haziran 2003 
5.20-21 Haziran 2003 
6. 01-02 Temmuz 2003 
7. 11-12 Temmuz 2003 
8. 01-03 Eylül 2003 
9. 05-07 Eylül 2003 
10.20-21 Eylül 2003 
11. 03-04 Ekim 2003 
12. 15-17 Ekim 2003 
13. 17-18 Ekim 2003 
14. 21-23 Ekim 2003 
15. 23-24 Ekim 2003 
15. 15 Kasım 2003 
16. 12-13 Aralık 2003 
17. 15 Aralık 2003 
18. 18-20 Aralık 2003 
19. 07-09 Ocak 2004 
20. 17-19 Ocak 2004 
21. 23-24 Ocak 2004 
22. 25-30 Ocak 2004 
23. 07-10 Şubat 2004 
24. 25-26 Mart 2004 
25.29-31 Mart 2004 
26. 01-3 Nisan 2004 
27. 11-14 Nisan 2004 
28. 20-21 Nisan 2004 

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesi, Belgrad 
K.K.T.C. 
Malezya 
Pakistan 
AB Zirvesi/Batı Balkanlar Zirvesi, Selanik 
Portekiz 
Avusturya 
Almanya 
Ambrosetti Forumu, İtalya 
IIF Yıllık Toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri 
HAK Zirvesi, Roma 
AB Ara Zirvesi, Brüksel 
Formentor Forumu, Mallorca 
Kırgızistan 
Tacikistan 
K.K.T.C. 
AB Zirvesi, Brüksel 
Aliyev'in Cenaze Töreni, Baku 
Özbekistan 
Bertelsmann Forumu, Berlin 
Cidde Ekonomik Forumu 
WEF Davos Toplantıları, İsviçre 
ABD 
Güney Kore 
AB Ara Zirvesi, Brüksel 
Kıbrıs Görüşmeleri, Burgenstock 
Ukrayna 
Japonya 
GDAÜ Zirvesi, Saraybosna 
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29. 26-27 Nisan 2004 
30. 01 Mayıs 2004 
31. 06-08 Mayıs 2004 
32.20-21 Mayıs 2004 
33. 27-29 Mayıs 2004 
34. 08-12 Haziran 2004 
35. 15-16 Haziran 2004 
36. 17-18 Haziran 2004 
37. 06-07 Temmuz 2004 
38. 19-21 Temmuz 2004 
39. 27-29 Temmuz 2004 
40. 11-12 Ağustos 2004 
41. 13 Ağustos 2004 
42. 13-14 Eylül 2004 
42. 23 Eylül 2004 
43. 02-03 Ekim 2004 

44. 05-07 Ekim 2004 
45. 19-21 Ekim 2004 
45. 26 Ekim 2004 
46. 28-29 Ekim 2004 
47. 12 Kasım 2004 
48. 16-17 Kasım 2004 
49. 9-10 Aralık 2004 
50. 15-17 Aralık 2004 
51. 22-23 Aralık 2004 
52. 10-12 Ocak 2005 
53. 27-28 Ocak 2005 
54. 5-10 Şubat 2005 

55.15 
56.21 
57.01 
58. 11 
59.21 
60. 28 
-6+.30 
62. 07 
63. 10 
64. 20 
65.01 
66. 08 
67. 12 
68. 15 
69.26 
70. 06 
71. 15 
72. 29 
73.05 
74. 
75, 
76. 26-

-17 Şubat 2005 
-22 Şubat 2005 
-05 Mart 2005 
-12 Mart 2005 
-22 Mart 2005 
•30 Mart 2005 
•31" Mart 2005-
•08 Nisan 2005 
•12 Nisan 2005 . 
-21 Nisan 2005 
•02 Mayıs 2005 
•09 Mayıs 2005 
•13 Mayıs 2005 
-17 Mayıs 2005 
27 Mayıs 2005 
•11 Haziran 2005 
•16 Haziran 2005 
•30 Haziran 2005 
•10 Temmuz 2005 
•18 Temmuz 2005 
20 Temmuz 2005 
27 Temmuz 2005 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Açılışı, Köln 
AB'ye Yeni Üyelerin Katılım Töreni, Dublin 
Yunanistan 
Romanya 
Oxford Üniversitesi, İngiltere 
G-8 Sea Island/Academy of Achivement, ABD 
Hollanda 
AB Zirvesi, Brüksel 
Bulgaristan 
Fransa 
İran 
Gürcistan 
Atina Olimpiyatları Açılış Töreni 
EİT Zirvesi, Duşanbe 
Avrupa Parlamentosu Başkanları Konferansı, Brüksel 
'Die Quadriga' Ödül Töreni, Berlin 

AKPM, Strazburg 
IFRI, Paris 
Türkiye-Fransa-Almanya Üçlü Görüşmesi, Berlin 
AB Anayasası İmza Töreni, Roma 
Arafat'ın Cenaze Töreni, Kahire 
Lüksemburg 
Avrupa Platformu Toplantısı, Brüksel 
AB Zirvesi, Brüksel 
Suriye 
Türk Ticaret Merkezi'nin Açılışı, Moskova 
WEF Davos Toplantıları, İsviçre 
Tsunami Bölgesi (Endonezya-Malezya-Tayland-Sri Lanka-
Maldivler) 
Arnavutluk ve Bosna-Hersek 
NATO Zirvesi, Brüksel 
Etyopya ve Güney Afrika Cumhuriyeti 
Uluslararası Demokrasi, Terörizm ve Güvenlik Zirvesi, Madrid 
Avrupa Halk Partisi (EPP) Toplantısı, Brüksel 
Tunus 

-Fas — 
Papa II. John Paul'ün Cenaze Töreni, Vatikan 
Norveç 
Afganistan 
İsrail-Filistin 
II. Dünya Savaşı Zaferi Yıldönümü, Moskova 
Macaristan 
AK III. Zirvesi, Varşova 
Kazakistan 
ABD 
Arap Ekonomik Forumu, Lübnan 
Azerbaycan 
Sun Valley Konferansı, ABD 
Rusya 
Moğolistan 
İngiltere 
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694.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa İlinde Kosova'dan Mamuşa Beldesine 
göç etmiş yurttaşlarımızın sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet AYDIN'in cevabı (7/7705) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayylp ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J& 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Bursa ilinde Kosova 'nın Mamuşa beldesinden, yaşadıkları olumsuzluklardan 

kurtulmak için göç etmiş olan yurttaşlarımız yaşamaktadır. Gerek b iz im ülkemizde yasanlar, 
gerekse Kosova 'da yaşayanlar bir çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlara 
çözüm bulunması düşüncesiyle; 

1. Kosova 'dan ülkemize göç etmiş olan Mamuşa Türklerine serbest göçmenlik haklarının 
verilmesine yönelik olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Türk kültürünün devamlılığının sağlanması amacıyla. Mamuşa Türklerinin yaşadığı 
bölgelerde, Türk Kültür Merkezlerinin açılması yönünde, ülkeler arası anlaşmalar 
yapılması planlanıyor mu? 

3. Kosovalı Türklerin vatandaşlık haklarıyla ilgili olarak, bu işlemlerin kolaylaştırılması 
yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4. Kosova 'da Türklerin yoğun yaşadıkları bölgelerde Türk yatırımcıların yatırım 
yapmasını sağlayıcı yönde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

5. Kosova 'da görev almak için gönderilecek personelin seçimi sırasında, kökenleri 
oradan olan kişilerin seçilmesi yönünde çalışmalarınız mevcut mudur? Kosova kökenli 
kişilerin orada çalışmalarının daha etkili olacağı görüşü mevcuttur. Ülkemizin bu 
yöndeki görüşü hangi yöndedir? 

6. Değişik dönemlerde Kosova 'daki Türkler için gönderilen yardım amaçlı , maddi 
kaynakların, uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığının takibi konusunda neler 
yapılmaktadır? 

7. Kosova 'da yaşayan Türklerin tedavisi zor hastalıklara yakalanmaları durumunda, 
ülkemizdeki hastanelerde ücretsiz tedavilerinin sağlanması yönünde planlanmış 
çalışmalarınız mevcut mudur? 

8. Kosova 'dan ülkemize göç etmiş ve yaşları 40' ın üzerinde olan kişilerin borçlanarak 
emeklilik hakkı kazanmalarının sağlanması yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T . C . 
D E V L E T BAKANLIĞI 

SAYI : B .02 .0 .004/02 .302. A N K A R A 
K O N U : O l / O b /2005 

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 

l igi : a) 19.07.200S tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/7705-13131/37154 sayılı yazı. 
b) 26.07.2005 tarih ve B.02.0.KK0.0.12./106-469-6/3535 sayılı yazı. 

Bursa milletvekili Kemal Demirel ' in Sayın Başbakanımıza- / tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
7/7703 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin ilgili kurumlardan alınan cevaplar ekte 
sunulmuştur. Dışişleri bakanlığından da gerekli bilgi istenilmiş olup anılan Bakanlığın cevabp 
geldiğinde ise ayrıca bilgi sunulacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

' . fr .Mehmet AYDIN Prof.J 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B .02 .0 .005/c3 / - /v /* /*ı/oi /200S 
Konu : Soru önergesi 

D E V L E T BANKANLIĞI 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 10.08.2005 tarihli ve B.02.0.004/02006 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakammızm da kendileri aduıa Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip 
ettikleri 7/7705 esas sayılı yazıl, soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığın* bağlı kuruluşu Türk 
işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığından alınan 16.08.2005 tarihli veB.02.1.TİK.0.71.00.00/ 
1828-4847 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beştr A T A L A Y 
Devlet Bakanı 

TÜRK İ S l t a l t t VC KALKINMA İOAflCSi IA«KAMKİI 

16 AĞUSTOS 2005 
Sayı : B.02.1.TİK..0.71.00.00/At^S ~ L f * ^~ 
Konu : Soru önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Sn. Bcşir A T A L A Y ) 

l ig i : Devlet Bakanlığının 12.08İ2005 tarih ve B.02.0.005/031-1418 sayılı yazılan. 

Devlet Bakanlığının ilgi yazısı eki Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 
08.07.200S tarihli yazısı incelenmiş olup, söz konusu yazının içeriğinde yer alan sorular 
aşağıdaki gibi cevaplandırılmıştır: 

Kosova'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere gönderilen yardım amaçlı maddi 
kaynakların uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi konusunda TİKA 
Kosova Program Koordinatörlüğümüz ve Başkanlığımız gerekli denetimi yapmaktadır. 

TİKA Kosova Program Koordinatörlüğü 23 Eylül 2004 tarihinde açılarak Program 
Koordinatörü Başkanlığımız uzmanlarından görevlendirilerek, ofis hizmetlerinde çalıştırılan 
yerel personel ise Başkanlığımızın Kuruluş Kanununa uygun çalışma alanı ile ilgili 
seçilmektedir. 

Mevcut diğer sorular Başkanlığımızın faaliyet alanına girmemektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

FİDAN 
aşkan 
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&jtC^ 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı : B.02.1. DÎB.0.76.00.01-286- S^l<%-$r O £ . . /08/2005 
Konu : Kosova 'da görevlendirme. 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AVDIN) 

ilgi : 26/07/2005 tarihli ve B.02.0.004/01882 sayılı yazı. 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Toplulukları"nın bulundukları ülkelerde yaşayan 
soydaş ve dindaşlarımıza götürülen hizmetler çerçevesinde Başkanlığımızca zaman zaman 
yurtdışı sınavı açılarak bu sınava başvuran din görevlileri önce yazılı sınava tabi tutulup bu 
sınavda başarılı olanlar mesleki ehliyet sınavına alınmakta, bu sınavda da başarılı olanlar ise 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu 'nca mülakata tabi tutulmaktadırlar. Sınavın üçüncü 
aşamasında da başarılı olanlar arasından ülkelerin statüsüne ve şartlarına göre genel bir 
değerlendirme yapıldıktan sonra gelen talepler doğrultusunda l ' e r yıl uzatılmak suretiyle 
toplam 4 yıl süreyle yurtdışına görevlendirme yapılmaktadır. 

Kosova 'da yaşayan dindaşlarımıza din hizmeti sunmak amacıyla Prizren'de halen 1 
Koordinatör Din Görevlisi görev yapmaktadır. Mamuşa kasabasında 2 Din Görevlisi (birisi 
bayan) görev yapmakta iken 4 yıllık yurtdışı görev sürelerini tamamlayarak 04/07/2005 
tarihinde yurtiçi asli görevlerine dönmüşlerdir. 

Bu itibarla; Başkanlığımızca 27/07/2005 tarihinde tamamlanan sınavda Kosova asıllı bir din 
görevlisi bulunmadığından, 2005 yılı Ramazan ayından sonra dönecek olan Koordinatör Din 
Görevlisinin yerine, ilahiyat Fakültesi mezunu ve Arapça konuşabilen bir din görevlisi 
gönderilmek üzere planlama yapılmıştır. Ancak, ülkelere din görevlisi planlaması yapılırken, 
o ülkelerin şartlarını iyi bilen veya o ülkelerde daha kalıcı ve etkin hizmet yapabilecekler 
dikkate alınmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr.uAli BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 

695- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, teknoloji ve AR-GE çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7706) 

08.07.2005 

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

Aşağıdaki sorularınım Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N 
tarafından yazHı olarak yanıtlanmasını dilerim ^ K U U Ü A N 

Saygılarımla. 

Osman C O Ş K U N O Ğ L U 
Uşak Milletvekili 

p».*n, „ „ . , 8,bi kıs,„,.„ 8<>„ „«,„„„„ JKıîrî^f SS.toS^SîS.Sf™ " ' 
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2. Ucuz işgücüyle üretilen ucuz ürüne dayalı rekabet gücüyle mi yoksa daha ağırlıklı 
olarak değerli işgücüne, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) dayalı teknoloji üreten bir 
rekabet gücüyle mi ülkemiz sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye ve yüksek yaşam 
standartlarına kavuşabilir? Yanıtınızı destekleyen politikalarınız, satırbaşlarıyla, 
hangileridir? 

3. Ülkemizde Ar-Ge'nin yetersiz olması sadece "arz" sorunu mudur, yoksa "talep" 
sorunu da var mıdır? 

4. Özel ve kamu sektörünün talep etmiş olduğu ama TÜBİTAK'ın ve üniversitelerimizin 
karşılayamadığı, arz edemediği teknoloji veya Ar-Ge durumu var mıdır? 

5. Teknoloji ve Ar-Ge arz eden, TÜBİTAK ve üniversiteler gibi kamu kuruluşları ile 
ilgili hükümetiniz bazı girişimlerde bulundu ve bulunacak. Teknoloji ve Ar-Ge 
talebine ilişkin sorunlar ile ilgili bir girişim ve politikanız davar mı, olacak mı? 

6. Üniversitelerimizin veya TÜBİTAK'ın patent alma gibi konularda diğer gelişmiş ülke 
üniversite ve araştırma kuruluşlarının gerisinde kaldığını eleştiren hükümetiniz, 
şirketlerimizin patent alma konusundaki performansını diğer gelişmiş ülkelerin 
şirketleri ile karşılaştırdı mı? Patent alma konusunda ülkemiz şirketlerinin karnesi 
nasıldır? Şirketlerimizin bu durumu karşısında hükümetiniz politika geliştirme ihtiyacı 
duyuyor mu? Duyuyorsa, satırbaşlarıyla, ne gibi girişim ve politikaları gündeme 
getireceksiniz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ leO^O SURELİDİR 
Konu : 

Ç OT./J7./2005 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başlının, 19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7706-13134/37157 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 26.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-469-7/3533 
sayılı yazısı. 

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, 31.08.2005 tarih ve B.14.0.SAG.0.13.00.01-
206/001186 sayılı yazısı. 

d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığının, 11.08.2005 
tarih ve B.02.1.TBT.0.0801.00/104 sayılı yazısı. 

Uşak Milletvekili Sayın Osman COŞKUNOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasuı istediği, 7/7706 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-İlgi (c) yazı ve eki < 
2- ligi (d) yazı ve eki 
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T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL. MÜDÜRLÜĞÜ 

Say, : B.14.0.SAG.0.13.00.01-206 , .. , , R . f ... 
Konu : Soru Önergesi ' ' ' ] H " S ° ° » * * ' 

DEVLET BAKANLIĞI 

VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

tlgi : a) 0"" 08.2005 tarihli ve B.02.0.002 / 5347 sayılı yazı, 

b) 02.08.2005 tarihli ve B.02.0.002 / 5348 sayılı yazı. 

Uşak Milletvekili Say.n Osman COŞKUNOGLU' nun cevaplandır,İmas.m istediği 
yazılı soru önergesindeki konulara ilişkin olarak Türk Patent Enstitüsü ve KOSGEB'in 
görüşleri de alınarak hazırlanan bilgi notu ekte gönderilmektedir 

Bilgilerinize arz ederim. 

B İ L G İ N O T U 

2. Ucuz isgücüyle üretilen ucuz ürüne dayalı rekabet gücüyle mi yoksa 
daha ağırlıklı olarak değerli İşgücüne, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) 
dayalı teknoloji üreten bir rekabet gücüyle mi ülkemiz sürdürülebilir bir 
ekonomik büyümeye ve yüksek yasam standartlarına kavuşabilir? 
Yanıtınızı destekleyen politikalarınız, satırbaşlarıyla, hangileridir? 

Ülkemiz in sürdürü leb i l i r bir e k o n o m i k b ü y ü m e y e ve yüksek y a ş a m s tandar t la r ına 
k a v u ş m a s ı ; u c u z i şgücüy le üret i len ürün ler le deği l vası f l ı i ş g ü c ü , a raş t ı rma ve 
ge l iş t i rmeye daya l ı teknolo j i ü re ten bir rekabet g ü c ü y l e sağ lanacak t ı r . 

G ü n ü m ü z d e top lumla r ın e k o n o m i k ka lk ınmas ın ı be l i r leyen ve şek i l lend i ren e n 
önem l i e t k e n , teknolo j ik ge l i şme ve b i l imsel a landak i i ler lemelerd i r . B u n a bağl ı 
o la rak e m e k - y o ğ u n tekno lo j i le r in yer in i b i lg i -yoğun tekno lo j i le r a lmak tad ı r . Bi lgi 
çağın ı y a ş a y a n d ü n y a m ı z d a , tekno lo j i a lan ındak i değ i ş im çok hızlı o lmaktad ı r . 
S a d e c e tekno lo j i i thali ile sanay i l eşmes in i gerçek leş t i re rek ka l k ınmay ı 
a m a ç l a y a n ge l i şmek te o l an ülkeler, artık bu imkan ı kaybe tm iş du rumdad ı r . 
Ç ü n k ü i thal ed i len tekno lo j i , çok kısa bir süre sonra yeter l i l iğ in i ve geçer l i l iğ in i 
k a y b e t m e k t e , b u a landa rekabe t imkan ı sağ layamamak tad ı r . 

Bi l indiğ i g ib i , ü l kem iz sanay in in ihracat odak l ı ve u lus lararas ı paza r l a rda rekabe t 
g ü c ü yüksek bir yap ıya kavuş tu ru lab i lmes i iç in, f i rmalar ın ü r ü n d e yeni l ik 
ge l i ş t i rme ve araş t ı rma ge l iş t i rme faal iyet ler in i teşv ik ed ic i mevcu t 
m e k a n i z m a l a r ı n d a h a da etk in leşt i r i lmes i ve yeni l ikç i f i rmalar ın Tekno lo j i 
Ge l i ş t i rme Bö lge le r inde yer a larak ka tma değer i yüksek ü rün le r ü re tme le r in in 
s a ğ l a n m a s ı Bakan l ığ ım ız ın or ta vadedek i s a n a y i l e ş m e st rate j is in in önce l iğ in i 
o luş tu rmak tad ı r . 
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Bu kapsamda Bakanlığımızca kuruluşları onaylanan Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin öncelikli amaçları; üniversiteler ile kamu ve özel araştırma 
kurumlarındaki bilim ve teknoloji alt yapısını sanayi sektörü başta olmak üzere 
ekonomik faaliyetlerle bütünleştirerek geliştirmek, genç ve yeni girişimciler ve 
küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu 
sağlamak ve yeni ürün ve üretim süreçlerini geliştirme olanakları yaratmaktır. 

Böylece teknoloji transferinin yanında, KOBİ' ler arasında yenilikçi ürün ve 

üretim anlayışını yaygınlaştırarak daha etkin bir üniversite-sanayi ve kamu 

işbirliğinin sağlandığı, akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik 

değere dönüştürüldüğü Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayılarının artırılması 

ve kapasitelerinin güçlendirilmesiyle ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomik 

büyümeye ve yüksek yaşam standartlarına kavuşturulması hedeflenmektedir. 

2001 yılından itibaren uygulamaya konulan 4691 sayılı "Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri" Kanunu kapsamında 18 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 

kuruluşu gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bunlardan Eskişehir ve GOSB 

Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgeleri organize sanayi bölgesi diğer 16 

tanesi ise üniversite alanı içerisindedir. 

İlan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden %50'si faaliyete geçmiş 

bulunmaktadır. Bu bölgelerde 383 firmada, 3448'i AR-GE personeli olmak 

üzere toplam 4728 kişi istihdam edilmiştir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ağırlıklı olarak sırasıyla yazılım, bilişim, 

elektronik ve ileri malzeme teknolojisi konularında çalışan yenilikçi firmalar yer 

almaktadır. Bu firmaların bölgelerde gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmaları 

sonucu aldıkları patent sayısı 18'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Faaliyete geçen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden yapılan ileri teknoloji 

ürünlerinin ihracatı 2004 yılında 23.122.481 $ seviyesine ulaşmıştır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Yatırımcıya Sağlanan Destek ve 
Muafiyetler: 

A) YÖNETİCİ ŞİRKETE; 

1. Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile 

ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bütçe 

imkanları ölçüsünde Bakanlık tarafından karşılanır. 
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2. Yönetici şirket Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim 

ve harçtan muaf tutulur. Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında 

elde ettiği kazancı 31.12.2013 tarihine kadar vergiden müstesnadır. 

Z. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmaz. 

B) GİRİŞİMCİLERE; 

1. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE' ye dayalı üretim faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine kadar vergiden müstesnadır. 

2. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, 
veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 
uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden 
müstesnadır. 

3. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri 
ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan KOSGEB - TEKMER'lerinde faaliyette 

bulunan girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden 

yararlanabilmektedirler. 

C) ÖĞRETİM ÜYELERİNE; 

1. Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler 

üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. 

2. öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları 

araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket 

kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde 

görev alabilirler. 

Ayrıca KOBİ' lerin Ar-Ge yeteneği kazanması, Ar-Ge yapabilmelerini temin 
etmek ve sanayideki teknolojik seviyenin yükselmesini sağlamak amacıyla 
KOSGEB TEKMER' leri (Teknoloji Geliştirme Merkezi) üniversiteler ile işbirliği 
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yapılarak kurulmuş ve kurulmaktadır. Bu bağlamda KOSGEB; 16 TEKMER ve 

11 DTİ (Duvarsız Teknoloji Inkübatör) ile ülke genelinde KOBİ' lere Ar-Ge 

destekleri sunmaktadır. 

3. Ülkemizde Ar-Ge'nin yetersiz olması sadece "arz" sorunu mudur, yoksa 

"talep" sorunu da var mıdır? 

Ülkemizde Ar-Ge' nin yetersiz olması "arz" sorunundan ziyade talebin yetersiz 

olmasından kaynaklanmaktadır. Ar-Ge' nin arz ile değil, talep ile süreklilik 

kazanacağının göz önüne alınması ve toplumsal düzeyde Ar-Ge' ye olan talebin 

artırılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda KOSGEB Ar-Ge yapan 

işletmelerin tespitini de amaçlayan 40.000 işletmeye uyguladığı saha Tarama 

Anketi ile yaklaşık 10.000 işletmenin Ar-Ge yaptığını/yapacağını tespit etmiştir. 

Ancak bu işletmelerden sadece yaklaşık olarak 1000 adedinden geri dönüş 

sağlanmıştır, işletmelerin Ar-Ge projelerini desteklemeyi hedefleyen KOSGEB 

Teknoloji Geliştirme Merkezleri tarafından 2000-2004 yılları arasında Türkiye 

genelinde 920 adet projeye 28.505.472.465.517.- TL Teknoloji Ar-Ge desteği 

verilmiştir. Bu merkezler tarafından sahada yapılan ziyaretlerle Ar-Ge talebinin 

artırılması ve bu işletmelere 2005 yılında yürürlüğe giren yeni KOSGEB 

Destekleri Yönetmeliği ile de bu yönde destekler verilmeye devam edilmektedir. 

Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgelerini en kısa zamanda tam kapasite ile çalışır 

hale getirerek KOBİ' lerin büyük bir bölümünü buralarda Ar-Ge yapmaya teşvik 

etmek ve özendirmek Bakanlığımızın öncelikli amacıdır. 

5. Teknoloji ve Ar-Ge arz eden, TÜBİTAK ve üniversiteler gibi kamu 
kuruluşları ile ilgili hükümetiniz bazı girişimlerde bulundu ve bulunacak. 
Teknoloji ve Ar-Ge talebine ilişkin sorunlar ile ilgili bir girişim ve 
politikanız da var mı, olacak mı? 

Ülkemiz sanayinin, ileri sanayiler arasında yer alması ve kalkınmada lokomotif 

rol oynaması açısından; geleneksel yapıda üretimlerini sürdüren mevcut 

işletmelerin zaman içerisinde teknoloji tabanlarının yükseltilmesi, giderek daha 
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yüksek katma değer oluşturacak bir yapıya kavuşturulmaları, rekabet güçlerinin 

arttırılması yanında, yeni işletmelerin doğrudan ileri teknolojilere dayalı olarak 

kurulmalarını, yüksek katma değer oluşturacak sektörlerde ve yatırım 

alanlarında yoğunlaşmalarını, rekabet gücü yüksek alanlarda faaliyet 

göstermelerini sağlamak gerekmektedir. Bu bakımdan, sanayi sektöründe bir 

yapısal dönüşümün sağlanması, emek yoğun teknolojilere dayalı sektörler ve 

yatırım konuları yerine, ileri teknolojilere dayalı sektörler ve yatırım konularının 

ön plana çıkarılması ve Sınayi AR-GE projelerinin desteklenmesi, işleyen yeni 

mekanizmalarla güçlendirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda Bakanlığımız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, 

üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma 

değer yaratacak teknolojik ürün haline getirilmesinin sağlanması, sanayicilerin 

üretim sürecinde karşılaştıkları problemlerin giderilmesi ve ürün kalitesinin 

artırılmasına yönelik AR-GE taleplerini destekleyebilmek amacıyla "Üniversite 
ve Araştırma Kurum ve Kuruluşlarında Yapılan Bilimsel Çalışmaların 
(Doktora veya Yüksek Lisans) Sanayicinin Hizmetine Sunulması (San-Tez 
Projesi) Projesi" ni başlatmıştır. 

SAN-TEZ projesi; Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, üniversitelerimizde 

yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak 

teknolojik ürün haline getirilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda, 2005 yılında O.D.T.Ü. 'de bir Tez Pazarı düzenlenmiş ve 

sanayinin talepleri öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek tez konusu olarak 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda 8 üniversiteden 104 adet sınai AR-GE proje teklifi 

gelmiştir. Projelerin TÜBİTAK'a aktarılan 460 Milyon YTL ek AR-GE 

ödeneğinden desteklenmesi planlanmaktadır. 

Bilim teknoloji ve yenilikte yetkinleşmek ve bu yetkinliği ekonomik ve sosyal 

faydaya dönüştürmek bilim ve teknoloji politikasının temel amacı olduğuna göre 

bu amaca ulaşabilmek öncelikle, Sanayi Tezleri Projesi kapsamında ve 

Bakanlığımız eliyle planlanan, uygulanan, kullandırılan ve denetlenen proje 

sayısının ve miktarının arttırılmasının yanında bu işbirliğinin ülke çapında 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
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6. Üniversitelerimizin veya TÜBİTAK'ın patent alma gibi konularda diğer 
gelişmiş ülke üniversite ve araştırma kuruluşlarının gerisinde kaldığını 
eleştiren hükümetiniz, şirketlerimizin patent alma konusundaki 
performansını diğer gelişmiş ülkelerin şirketleri ile karşılaştırdı mı? 
Patent alma konusunda ülkemiz şirketlerinin karnesi nasıldır? 
Şirketlerimizin bu durumu karşısında hükümetiniz politika geliştirme 
ihtiyacı duyuyor mu? Duyuyorsa, satırbaşlarıyla, ne gibi girişim ve 
politikaları gündeme getireceksiniz? 

Türkiye'deki firmaların patent sayılarının az olmasının nedenleri arasında, 
ülkemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterince önem verilmemesi, 
sanayicilerin ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kişilerin patent 
haklarının neler olduğunu yeterince bilmemesi, yeni buluşlar yapılsa bile 
patent başvurusunun yapılmaması, ayrıca, patent başvurusundaki 
harcamaların desteklenmesine ilişkin bir düzenlemenin olmaması gibi 
nedenleri sayabiliriz. 

Bu nedenlerden biri olan Türkiye'de sınai mülkiyet bilincinin henüz yeterli 
düzeye ulaşmaması konusunda, Türk Patent Enstitüsü yerli ve yabancı 
yatırımların teşvik edilmesi, sanayileşme, kalkınma ve küresel rekabet 
gücünün artırılması yolundaki belki de en önemli araçlardan biri olan sınai 
mülkiyet haklarımızı koruma bilincini yaygınlaştırma amacıyla; Türkiye 
genelinde "Sınai Mülkiyet Hakları Bilinçlendirme Kampanyası" nı başlatmıştır. 

Seminer programlarında genel olarak sınai mülkiyet hakları ve Türk Patent 
Enstitüsü'nün tanıtılmasının yanında konuyla ilgili detaylı bilgilere ve veri 
tabanlarına nasıl ulaşabilecekleri anlatılmakta, ilginç ve akılda kalıcı örnekler 
verilerek patent, marka ve endüstriyel tasarım konuları doğru ve akılda kalıcı 
biçimde açıklanmaktadır. Enstitü tarafından düzenlenen seminer programları 
ile bu bilinç arttırılmaya çalışılmaktadır. Sürdürülen bu çalışmalar neticesinde 
her yıl başvuru sayılarında bir artış gözlenmektedir. 

Sınai Mülkiyet bilincini arttırıcı bu çalışmaların yanı sıra Enstitü tarafından 
başvuru sahipleri için maliyetleri azaltıcı çeşitli çalışmalar da sürdürülmektedir. 
Bu çalışmalardan en önemlisi 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle Araştırma ve 
İnceleme faaliyetlerinin belirli patent sınıfları için Enstitü bünyesinde 
gerçekleştirilmeye başlanmasıdır. Bu sayede yurtdışında, uzun sürede ve 
yüksek maliyette hazırlanan söz konusu raporların başvuru sahiplerinden daha 
az ücret talep edilerek daha kısa sürede hazırlanması sağlanmıştır. Ayrıca 
2005 yılında Enstitünün hizmetleri karşılığında alınan ücretlerde bir artışa 
gidilmeyip, 2004 yılındaki ücretlerle aynı tutularak başvuru sahiplerine bu 
konuda doğrudan bir destek sağlanmış olup, bunun da başvuru sayılarını 
arttırıcı bir teşvik unsuru olduğu düşünülmektedir. 
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Bilindiği üzere, patent ve faydalı model belgesi almaya hak kazanmış gerçek 
kişilerin desteklenmesi amacıyla 27.02.1998 tarihli ve 23271 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Para-Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunun 98/3 sayılı Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım 
Tescili Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, 03.03.2004 tarihli ve 
25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Para-Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunun 2004/1 Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ancak, yürürlükten kaldırılan bu uygulamanın yerine ikame olacak başka bir 
destek, KOSGEB İdaresi Başkanlığınca yürütülmektedir. Sonuç olarak 
başvuru sahiplerinin harcamalar karşısındaki şikayetleri de dikkate alındığında 
patent/faydalı model belgesi almaya hak kazanmış başvuru sahiplerinin 
desteklenmesinin, Türkiye'de patent bilincinin arttırılması çalışmalarına destek 
olacağı düşünülmektedir. 

y Ç f TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 
T Ü B İ T A K A'o'O'l Bu'™'1 No:22) Kavoklıdere, 06100 ANKARA • Telefon: (0 312) 468 53 00 • Foks: (0 312) 427 26 72 

Sayı :B.02.l.TBT.0.08.01.00/104 i 1/08/2005 
Konu: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 02.08.2005 tarih ve B.02.0.002/5347 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ile Kurumumuzdan istemiş olduğunuz soru önergesi cevaplandırılarak ekte 
bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Dr. Giildal BÜYÜKDAMGACI ALOGAN 
Başkan a. 

Başkan Yardımcısı 
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1. Dünyanın "en zengin 500" kişisi listesine giren işadamlarımız olduğu, "en büyük 
500" firması listesine giren firmalarımız da olduğu halde Ar-Ge harcamaları, 
aldıkları patent sayısı gibi kıstaslara göre hazırlanan uluslararası listelerde 
firmalarımızın görülmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kamu kaynaklarıyla 
uzun yıllardır desteklenip, teşvik edilen şirketlerimizin hiçbirinin teknoloji 
üretiminde uluslararası varlık ve başarı gösteremeden zenginler ve büyük 
firmalar yaratması durumu sizin sanayi ve ekonomi politikalarınızı etkiliyor mu? 
Nasıl? 

Kişisel zenginlik ve firma büyüklüğü sıralaması ile Ar-Ge harcamaları ve alınan patent 
sayısının kıyaslanması çok doğru olmamakla birlikte, ülkemizde üretim yapan 
firmalarımızın Ar-Ge yapmak ve dolayısıyla patent almaktan ziyade büyük 
çoğunlukla lisansa dayalı üretim yapmayı tercih etmeleri, ülkemiz üretim sektörünü 
arzu edilmeyen seviyede olmasını sağlamaktadır. Bu durum, ülkemiz teknoloji üretim 
seviyesi ve firmalarımızın rekabetçiliklerini olumsuz etkilemektedir. 1993 yılından 
başlayan ve son yıllarda önemli ölçüde artan "sanayinin Ar-Ge desteği" faaliyetleri, bu 
olumsuz durumu düzeltmeye yöneliktir. 

Bilindiği gibi 2005 yılı bütçesine ek olarak konan 446 milyon YTL ülkemizde Ar-Ge 
ve Ar-Ge'ye dayalı teknolojik üretim sağlamaya yönelik çalışmalardır. Bu yaklaşımla 
gelecekte, ülkemizde de Ar-Ge yaparak uluslararası alanda rekabetçi konuma gelmiş 
büyük firmalar oluşacaktır. 

2. Ucuz işgUcUyle Üretilen ucuz ürüne dayalı rekabet gücUyle mi yoksa daha 
ağırlıklı olarak değerli işgücüne, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) dayalı 
teknoloji üreten bir rekabet gücüyle mi ülkemiz sürdürülebilir bir ekonomik 
büyümeye ve yüksek yaşam standartlarına kavuşabilir? Yanıtınızı destekleyen 
politikalarınız, satırbaşlarıyla, hangileridir? 

Ülkemizde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve insanımızın hayat standardını 
yükseltmek için Ar-Ge'ye dayalı teknolojik üretim yapılması tartışmasız önemli bir 
tercihtir. Bu tercihimizi destekleyecek ve realize edecek bileşenlere yönelik yeni 
düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu bileşenlerden en önemlileri; 

• Üretim sektörü için önemli olan ve teknik ara eleman ihtiyacını karşılayan 
meslek liselerinin niteliklerinin iyileştirilmesi 

• Üniversite eğitim ve araştırma içeriğinin, dünyadaki yeni teknolojik gelişmeler 
ve üretim sektörü dikkate alınarak yeniden yapılandırılması 

• Sanayi destek ve teşvik esaslarımızın Ar-Ge ve teknoloji tabanlı üretim 
esasianna göre yapılandırılması 

• Kamu tedarik politikalarının, teknoloji tabanlı ve Ar-Ge nitelikli yerli üretimi 
destekleyecek şekilde yeniden yapı fandın İması kaçınılmazdır. 

3. Ülkemizde Ar-Ge'nin yetersiz olması sadece "arz" sorunu mudur, yoksa "talep" 
sorunu da var mıdır? 

Türkiye'deki eğitim sisteminin (orta ve yüksek öğretim) dünyadaki teknolojik gelişme 
seviyesi ve üretim kesimiyle uyumlu olmaması, YÖK yasasının üniversitelerdeki 
araştırıcıların üretim kesimiyle etkin işbirliği yapmasına mani olması gibi 
olumsuzluklar, Ar-Ge arz ve talep dengesizliğini oluşturmuştur. 
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Ancak, birinci maddede belirtildiği gibi üretim sektörümüz, genellikle geleneksel ve 
lisansa dayalı olarak üretim yapma özelliğinde olması dolayısıyla, Ar-Ge'ye yeterli 
talep oluşturmamaktadır. 

4. Özel ve kamu sektörünün talep etmiş olduğu ama TÜBİTAK'ın ve 
üniversitelerimizin karşılayamadığı, arz edemediği teknoloji veya Ar-Ge durumu 
var mıdır? 

Üniversite-üretim kesimi ve kamu kesimi işbirliğine yönelik son yıllarda çıkartılan 
"Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası", YÖK yasasında yapılan değişiklikler ve 
TÜBİTAK'da yapılan değişiklikler, özel ve kamu kesiminden gelen Ar-Ge taleplerini 
karşılama yönünde önemli adımlardır. Ancak, özel ve kamu kesiminde Ar-Ge'ye olan 
talebin zayıf olması, arz yetersizliği sorununun varlığının ortaya çıkmasına engel 
olmaktadır. 

5. Teknoloji ve Ar-Ge arz edeu, TÜBİTAK ve üniversiteler gibi kamu kuruluşları 
ile ilgili hükümetiniz bazı girişimlerde bulundu ve bulunacak. Teknoloji ve Ar-
Ge talebine ilişkin sorunlar ile ilgili bir girişim ve politikanız da var mı, olacak 
mı? 

Ekonomik büyüme ve refah yaratmanın yolunun Ar-Ge ve teknoloji üretmeden geçtiği 
2. maddede belirtilmişti. Dolayısıyla ülkemizde Ar-Ge ve teknoloji talebi oluşturmaya 
yönelik politikaların oluşturulması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, kamu kuruluşlarımız 
nezdinde Ar-Ge ve teknoloji talebi oluşrurmaya yönelik TÜBİTAK bünyesinde yeni 
destek mekanizmaları geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Aynı şekilde özel kesim 
için de benzer çalışmalar sürmektedir. 

6. Üniversitelerimizin veya TÜBİTAK'ın patent alma gibi konularda diğer gelişmiş 
ülke üniversite ve araştırma kuruluşlarının gerisinde kaldığını eleştiren 
hükümetiniz, şirketlerimizin patent alma konusundaki performansını diğer 
gelişmiş ülkelerin şirketleri ile karşılaştırdı mı? Patent alma konusunda ülkemiz 
şirketlerinin karnesi nasıldır? Şirketlerimizin bu durumu karşısında 
hükümetiniz politika geliştirme ihtiyacı duyuyor mu? Duyuyorsa, satırbaşlarıyla, 
ne gibi girişim ve politikaları gündeme getireceksiniz? 

Yukarıda, 5 maddede belirtilen, Ar-Ge ve teknoloji üretmeye yönelik olumsuzlukları 
sadece TÜBİTAK ve üniversitelerimizdeki eksikliklere bağlamak doğru olmaz. Bu 
konuda özel kuruluşların da önemli ölçüde, altyapı ve yapabilirlik yönünde eksiklikleri 
mevcuttur. Patent alma, Ar-Ge ve teknoloji üretmenin bir sonucudur. Sanayi 
kesiminde Ar-Ge ve teknoloji üretme konusunda altyapı ve yetenek geliştirmeye 
yönelik bir takım teşvik ve destek mekanizmaları geliştirilmektedir. Bunlardan 
bazı lan: 

• Destek politikalarında sonuç ve fayda (örneğin patent bir somut sonuçtur) 
odakhlık esası uygulanmaktadır. 

• Sanayicilerle, Ar-Ge ve sonuçlarına ilişkin, TÜBİTAK ve diğer ilgi kamu 
kuruluşları bilgilendirme ve motivasyon amaçlı toplantılar yapmaktadır. 

• TÜBİTAK, sanayi kesimine verdiği destek sonrası elde edilecek patent 
haklarını firmalara devr etmektedir. 
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696.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Türk Telekomun satışına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7707) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Muğla Milletvel 

Türkiye'nin en karlı kuruluşlarından biri olan Türk Teiekom'un %55'i geçtiğimiz 
günlerde eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin aile şirketi Oger Telecom'a 
satılmıştır. Satışta lider hisse sahibi olan Oger Telecom, 1.3 milyar doları peşin olmak 
üzere 5 yılın sonunda 7.4 milyar dolar ödeme yapacaktır. Peşin ödeme teklifinde 
bulunan Etisalat ve Çalık Grubu'nun 6 milyar 175 milyon dolarlık önerisi 
değerlendirilmemiştir. 

1- Teiekom'un satışından elde edilecek gelir hangi alanda kullanılacaktır? 
2- ödemeye yönelik faiz oranlarının tespiti nasıl yapılmıştır? Ticari bir faiz 

uygulaması mı yoksa özel bir uygulama mı gerçekleşmiştir? 
3- Taşınmazlarının değeri 4 milyar doları bulan Türk Teiekom'un ihalesinde kabul 

edilen satış fiyatında taşınmazların değeri göz önünde bulundurulmuş mudur? 
4- Etisalat ve Çalık grubunun Türk Telekom için vermiş olduğu peşin 6 milyar 175 

milyon dolar, aylık ortalama 3.5 milyar dolara ulaşan Türkiye'nin-dış ticaret 
açığının finansmanında kolaylık sağlayacak bir teklifken neden Oger 
Telecom'un vadeli ödemesi kabul edilmiştir? ödeme biçimi niçin belirleyici 
olmamıştır? 

5- Haziran ayında yaptığınız Lübnan ziyareti öncesinde 380 milyon dolar olan 
Türkiye-Lübnan arasındaki ticaret hacminin nasıl artırılacağına dair çalışmalar 
yürütüleceğini belirtmiştiniz. Bu çalışmalar arasında Türk Teiekom'un satışıyla 
ilgili konular yer almış mıdır? Kısa bir süre önce gerçekleşen bu seyahatin 
hemen sonrasında Teiekom'un ihalesini vadeli ödeme teklifine rağmen 
Lübnan'lı bir şirketin alması tesadüf müdür? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özel leşt irme İdaresi Başkanlığı 1 ^ fljjsfcs 2 0 0 5 

SAYI : B.02.1.0İB.0.65.00.00/ 1 0 4 7 0 
K O N U " 

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 

Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN tarafından Türkiye BUyllk Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/7707 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Türkiye 'nln en karlı kuruluşlarından biri olan Türk TELEKOM'un %55 */ geçtiğimiz 
günlerde eski Lübnan Başbakanı Refik HARÎRİ'nin aile sirkeli Oger TELECOM'a 
satılmıştır. Satışta lider hisse sahibi olan Oger TELECOM, 1.3 milyar Doları peşin olmak 
üzere 5 yılın sonunda 7.4 milyar Dolar ödeme yapacaktır. Peşin ödeme teklifinde bulunan 
Etisalat ve Çalık Grubu 'nun 6 milyar 175 milyon Dolarlık önerisi değerlendirilmemiştir. 

SORU 1- TELEKOM'un satışından elde edilecek gelir hangi alanda kullanılacaktır? 

CEVAP 1- 406 sayılı Kanunun Ek 19'uncu maddesi hükümlerinde yer alan "Türk 
TELEKOM'daki kamu hisselerinin ve hisse senedi ile değiştirilebilir veya hisse senedine 
çevrilebilir menkul kıymetlerin satışı ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin CJSM görev ve 
imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerden elde edilecek gelirlerin 
lamamı Hazineye devredilir" hükmü gereğince Türk TELEKOM'un %55 oranındaki 
hissesinin blok olarak satışından elde edilecek gelir. Hazine Müsteşarlığı 'na aktarılacaktır. 

SORU 2- Ödemeye yönelik faiz oranlarının tespiti nasıl yapılmıştır? Ticari bir faiz 
uygulaması mı yoksa özel bir uygulama mı gerçekleşmiştir? 

CEVAP 2- Alıcı tarafından taksitli ödemenin seçilmesi halinde, günümüz ekonomik 
koşulları çerçevesinde piyasa şartları da dikkate alınarak Libor -+- %2,5 oranında yıUtk faiz 
uygulanmasına ihale Komisyonu tarafından karar verilmiştir. 

SORU 3- Taşınmazlarının değeri 4 milyar Doları bulan Türk TELEKOM'un 
ihalesinde kabul edilen satış fiyatında taşınmazların değeri göz önünde bulundurulmuş 
mudur? 

CEVAP 3- Söz konusu ihale, TUrk TELEKOM'un %55 oranındaki hissesinin blok 
olarak devrine ilişkindir. Türk TELEKOM'un %55 oranındaki hissesinin değer tespiti, her türlü 
hak ve yükümlülükleri ile birlikte taşınmazları da dahil edilerek gerçekleştirilmiştir. 

SORU 4- Etisalat ve Çalık Grubunun Türk TELEKOM için vermiş olduğu peşin 6 
milyar 175 milyon Dolar, aylık ortalama 3.5 milyar Dolara ulaşan Türkiye'nin dış ticaret 
açığının finansmanında kolaylık sağlayacak bir teklifken neden Oger TELECOM'un vadeli 
ödemesi kabul edilmiştir? Ödeme biçimi niçin belirleyici olmamıştır? 

CEVAP 4- thale Şartnamesi hükümleri gereğince, tüm fiyat teklifleri peşin ödeme 
halinde yapılacak iskonto ile vadeli ödeme halinde yapılacak indirim dikkate almaksızın toplam 
teklif tutarı Üzerinden değerlendirilmekte olup, bu bilgi şartnamesi ile tüm yatırımcılara ihale 
öncesi bildirilmiştir. 

SORU 5- Haziran ayında yaptığınız Lübnan ziyareti öncesinde 380 milyon Dolar olan 
Türkiye — Lübnan arasındaki ticaret hacminin nasıl artırılacağına dair çalışmalar 

yürütüleceğini belirmiştiniz. Bu çatışmalar arasında Türk TELEKOM'un satışıyla ilgili 
konular yer almış mıdır? Kısa bir süre önce gerçekleşen bu seyahatin hemen sonrasında 
TELEKOM'un ihalesini vadeli ödeme teklifine rağmen Lübnan 'lı bir şirketin alması 
tesadüf müdür ? 

C E V A P 5- Sn. Başbakan'ın Lübnan ziyareti, 2005 Haziran ayında yapılmıştır. TUrk 
TELEKOM'un %55' inin özelleştirilmesine yönelik ihale süreci, 25.11.2004 tarihinden 
itibaren yayınlanan ilanlar ile başlatılmıştır. Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu, 01.12.2004 
tarihinde itimat Taahhütnamesini imzalayarak ihale sürecine dahil olmuş, 1 1.01.2005 tarihinde 
de thale Komisyonu tarafından yapılan ön yeterlilik değerlendirmesinden geçerek ihaleye 
devam edebilmişlerdir. 
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697.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü 
kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/7712) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr.Mehmet 
Hilmi GÜLER Sayın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

' Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

D.S.İ Genel Müdürlüğü personeli görevde Yükselme yönetmeliği 
Çerçevesinde; 

1- Etüt Plan Şube Müdürlük kadrosu bulunmaktadır. Planlama şube 
müdür kadrosu var mıdır? 

2- Planlama Şube müdürlüğüne atanması yapılan kaç kişi vardı? 
Hangi illerde DSİ Bölge Müdürlüğü veya il Müdürlüğüne atam 
yapılmıştır? 

3- Planlama Şube Müdür kadrosu yok ise; Böyle bir kadro 
yaratılarak atama yolundaki tercihiniz nedir? 

4- Bu tür atamalar kadro atama yönetmeliğine aykırı olup-olmadığı? 

T.c. 
ENERJİ V E TABİt KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B . 15.0.APK.0.23-300- \ Z* $ t , 
Konu : Yazıl, Soru önerges i ^ A Ğ T J S T 0 S 2 Q 0 5 

1 1 3 0 3 
TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlıgı'nın 19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER' in tarafıma tevcih ettiği. 7/7712-13148 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN M E S U T DEĞER'İN 
YAZILI S O R U ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7712-13148) 

Soru 1 ; 

D.S.I Genel Müdürlüğü personeli görevde Yükselme yönetmeliği Çerçevesinde; 

- Etüt Plan Şube Müdürlük kadrosu bulunmaktadır. Planlama şube müdür kadrosu var 

mıdır? 

Cevap 1 : 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre 18/07/1984 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı 
gereğince Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğüne ihdas edilmiş olan Şube Müdürü kadroları 
teşkilat şemasında yer alan şube müdürlüklerinin sayılan dahilinde "Şube Müdürü" adı altında 
ihdas edildiğinden Etüd Plan Şube Müdürlüğü, Planlama Şube Müdürlüğü veya bir başka ad 
altında Şube Müdürü kadrosu bulunmamaktadır. 

Soru 2 : 

Planlama Şube müdürlüğüne atanması yapılan kaç kişi vardı? Hangi illerde DSt Bölge 

Müdürlüğü veya il Müdürlüğüne atama yapılmıştır? 

Cevap 2 : 

Devlet Su tşleri Genel MUdUrlüğU teşkilat şemasında yer alan ancak etkin olmayan 
birimler Başbakanlığın 2004/8 sayılı Genelgesi gereğince kapatıldığından; merkez ve taşra 
teşkilatında yer alan ancak etkin olmayan bazı Planlama Şube Müdürlükleri Etüd ve Plan Şube 
Müdürlükleri ile birleştirilmiştir. Bu nedenle 26/07/2005 tarihi itibarıyla; ekli tabloda belirtildiği 
üzere Planlama Şube Müdürlüğü görevini merkez teşkilatında 4 kişi, 25 Bölge Müdürlüğünden 
oluşan taşra teşkilatında ise 10 kişi olmak Üzere toplam 14 personel eliyle yürütülmektedir. 
Bunlardan 2 kişi Şube Müdürü kadrosunda asil olarak, 12 kişi de mühendis kadrosunda olup 
Planlama Şube Müdürlüğü görevini tedviren yürütmektedirler. 

Soru 3 : 

Planlama Şube Müdür kadrosu yok ise; Böyle bir kadro yaratılarak atama yolundaki 
tercihiniz nedir? 

Cevap 3 : 

3046 sayılı Kanun gereğince teşkilatlanmış olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğündeki 
Şube Müdürü kadrosuna atanmış olan personel Planlama Şube Müdürlüğü veya bir başka şube 
müdürlüğü görevini fiilen yürütme imkanına sahip olduğundan "Şube Müdürü" adı altında 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ihdas edilen kadroların yeniden isimlendirilmesine ihtiyaç 
duyulmamaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayıh Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ekindeki cetvellerde 
değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Soru 4 : 

Bu tür atamalar kadro atama yönetmeliğine aykırı olup-olmadığı? 

Cevap 4 : 

Planlama Şube Müdürlüğü görevi asaleten ve tedviren yürütülmektedir. Asaleten yapılan 
atamalar 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve DSt Personelinin Görevde Yükselme 
Yönetmeliği esaslan dahilinde yapılmaktadır. Tedviren yapılan atamalar ise Maliye Bakanlığının 
99 seri nolu Tebliği çerçevesinde yapılmakta olup, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa ve 
mevcut Yönetmeliklere aykın bir durum söz konusu değildir. 

PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ 
ASALETEN VE TEDVİREN YÜRÜTENLER 

MERKEZ 

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 
MERKEZ TOPLAMI 

TAŞRA 

İzmir II. Bl Md. 

Konya IV. Bl. Md 

Ankara V. Bl. Md. 

Adana VI. Bl. Md. 

Samsun VII. Bl. Md. 

Erzurum VIII. Bl. Md. 

Edirne XI. Bl. Md. 

Kahramanmaraş XX. Bl. Md. 

Aydın XXI. Bl. Md. 

Kars XXIV. Bl. Md. 
TAŞRA TOPLAMI 

MERKEZ- TAŞRA TOPLAMI 

ASİL 

0 

0 

ASİL 

1 

1 

2 

2 

TEDVİR 

4 

4 

TEDVİR 

1 

8 

12 
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698.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, DSİ Genel Müdürlüğünde şube müdürlüklerine 
atanan şahıslara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı 
(7/7714) 

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 sorularımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr.Mehmet 
Hilmi G Ü L E R Say ın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
C H P Diyarbakır Milletvekili 

D.S.İ Gene l Müdür lüğü Personeli Görevde Yükse lme Yönetmeliği 
Çerçevesinde; 

Yönetmel iğ in 6 .madde f fıkrası gereğince bölge Müdür Yardımcısı 
kadrosuna a t a n m a n ı n şartları belirtilmiştir. 

1- P lan lama Şube M ü d ü r ü atanan kişi DSİ'de Şube Müdürü olarak 3 
yıl h izmet i bulunması gereğince bu süre dolmadan Bölge müdür 
Yardımcı l ıklarına kaç kişinin atanması yapılmıştır? 

2- P lan lama şube M ü d ü r ü olarak atanan Bölge Müdür Yardımcısı 
varmıd ır? Var ise kaç kişi bölge müdür yardımcılığına atanmıştır? 

3 - Böyle b ir atama var ise; yönetmel iğe aykırılık teşkil edip-
e tmediğ i? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.023-300-/2-ir((
 A " k a r " 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
^ 6 15 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS 0 10 00 02-13069 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in tarafıma tevcih ettiği 7/7714-13172 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzügü'nün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su İsleri 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir 

Bilgilerinize arz ederim. 

A*^ y\*— 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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D İ Y A R B A K I R MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEVAPLARI 

(7/7714-13172) 

Soru 1 : 

D.S.I Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Çerçevesinde; 

Yönetmeliğin 6. madde f fıkrası gereğince Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmanın 
şartları belirtilmiştir. 

- Planlama Şube Müdürü atanan kişi DSÎ 'de Şube Müdürü olarak 3 yıl hizmeti bulunması 
gereğince bu süre dolmadan Bölge Müdür Yardımcılıklarına kaç kişinin atanması yapılmıştır. 

Cevap 1 ; 

6 Şubat 2000 tarihli ve 23956 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "DSİ 
Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin" sınavsız atama başlıklı 6. maddesinin (e) 
bendinde Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için "DSİ 'de Şube Müdürü olarak 
3 yıl hizmeti bulunmak" şartı yer almakta idi. Ancak 25 Şubat 2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi 
Gazetede değişik haliyle yeniden yayımlanan Görevde Yükselme Yönetmeliğinde bu şart "657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesinin (B) bendinde belirlenen atanabilme 
şartlarını taş ımak" olarak düzenlenmiştir. Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna asaleten yapılan 
atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yer 
alan hükümlere aykırı atama yapılmamaktadır. 

S o r a 2 : 

Planlama Şube Müdürü olarak atanan Bölge Müdür Yardımcısı varmıdır? Var ise kaç kişi 
Bölge Müdür Yardımcılığına atanmıştır? 

Cevap 2 : 

Şube Müdürü, başmühendis veya mühendis kadrosunda çalışan ve Planlama Şube 
Müdürlüğü görevini yürütenlerden Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna asaleten ataması yapılan 
personel bulunmamaktadır. Ancak Konya IV. Bölge Müdürlüğünde başmühendis kadrosunda 
çalışan ve Planlama Şube Müdürlüğü görevini tedviren yürüten bir kişi yine tedviren Konya IV. 
Bölge Müdür Yardımcılığı görevini, Erzurum VIII. Bölge Müdürlüğünde mühendis kadrosunda 
çalışan ve Planlama Şube Müdürlüğü görevini tedviren yürüten bir kişi de yine tedviren Erzurum 
VIII. Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

Soru 3 : 

Böyle bir atama var ise; yönetmeliğe aykırılık teşkil edip etmediği? 

Cevap 3 : 

Maliye Bakanlığının 99 seri nolu tebliğinin 2 nci maddesindeki "Asilde aranan şartlara 
sahip vekil memur bulunmadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından 
herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa 
asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün 
görülmektedir." hükmüne istinaden ilgililere tedvir görevi verilmiştir. 
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699.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdürlüğünde şube müdürlerinin 
atanma usulüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı 
(7/7715) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr.Mehmet 
Hilmi GÜLER Sayın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

D.S.İ Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 
çerçevesinde yönetmeliğin 7 nci maddesi "b" fıkrasında şube müdürü 
kadrosuna atanabilme şartları belirtilmiştir. 

Bu şartlardan en önemlisi "6" de Görevde Yükselme sınavında 
başarılı olmak gerekir . Şube Müdür kadrosuna atanabilmek için sınavın 
yapılması ve ilan edilmesi gerekir. Şartlara haiz olanlar müracaat eder. 

1- İlan yapılmadan, sınav yapılmadan direk olana şube müdürü 
atananların sayısı kaçtır? 

2- Planlama Şube Müdürü olarak hangi kıstaslar a göre atama 
yapılmıştır? 

3- Sınavsız, Şube Müdürü atanmasının hukuki gerekçeler nedir? 
4- Bu tür atamaların yönetmeliğe aykırı olup-olmadığı? 

T.o 
ENERJİ V E TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B . 1 5 . O . A P K . 0 . 2 3 - 3 0 0 - y ^ ^ " 2 _ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 5 A Ğ U S T O S 2 0 0 5 

1 1 2 9 4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut D E ö E R ' i n tarafıma tevcih ettiği, 7/7715-13173 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7715-13173) 

Soru 1 : 

D.S.Î Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde 
yönetmeliğin 7 nci maddesi "b" fıkrasında şube müdürü kadrosuna atanabilme şartları 
belirtilmiştir. 

Bu şartlardan en önemlisi "6" de Görevde Yükselme sınavında başarılı olmak gerekir. 
Şube Müdür kadrosuna atanabilmek için smavm yapılması ve ilan edilmesi gerekir. Şartlara haiz 
olanlar müracaat eder. 

- tlan yapılmadan, sınav yapılmadan direk olana şube müdürü atananların sayısı kaçtır? 

Cevap 1 : 

18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/03/1999 tarihli ve 
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde 
Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/10/1999 tarihinden itibaren uygulamaya 
başlanıldığından 18/10/1999 tarihinden Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme 
Yönetmeliğinin yayımlandığı 6/02/2000 tarihine kadar Genel Yönetmelik hükümlerine, 
6/02/2000 tarihinden itibaren de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı hiçbir atama yapılmamıştır. Dolayısıyla, bugün itibarıyla Şube 
Müdürü kadrosunda çalışan personel 18/10/1999 tarihinden önce bu kadroya asaleten atanmıştır. 
18/10/1999 tarihinden itibaren bugüne kadar sınav yapılmadığından söz konusu kadroya asaleten 
atamada yapılmamıştır. Ancak hizmetlerin aksamaması için Şube Müdürlüğü görevi Maliye 
Bakanlığı'nın 99 seri nolu tebliği çerçevesinde vekaleten veya tedviren yürütülmektedir. 

Soru 2 : 

Planlama Şube Müdürü olarak hangi kıstaslara göre atama yapılmıştır? 

Cevap 2 : 

Planlama Şube Müdürlüğü görevini yürüten personelin özellikle İnşaat Mühendisi 
kariyerini haiz olması ve mesleğinde tecrübeli olması gerekmektedir. 

Soru 3 : 

Sınavsız, Şube Müdürü atanmasının hukuki gerekçeler nedir? 
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Cevap 3 : 

Maliye Bakanlığının 99 seri nolu tebliğinin 2 nci maddesindeki "Asilde aranan şartlara 
sahip vekil memur bulunmadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından 
herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa 
asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün 
görülmektedir." hükmüne istinaden ilgililere tedvir görevi verilmekte olup 18.10.1999 tarihinden 
beri sınavsız asaleten bir atama yapılmamıştır. 
Soru 4 : 

Bu tür atamaların yönetmeliğe aykırı olup-olmadığı? 

Cevap 4 : 

Bir görevin tedviren yürütülmesinde görevde yükselme yönetmeliğine aykırı bir durum 

söz konusu değildir. 

700.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa Uludağ'da telesiyej ve teleksi hattı yapımına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7716) 

0 1 . 0 7 . 2 0 0 5 

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

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal D E M İ R E L 
Bursa Mi l le tvek i l i 

Uludağ Bursa ilimizin ve ülkemizin en Önemli dağlarından biridir. Ülkemizin en 
önemli kış tur izmi merkezlerinden biri olan Uludağ, sahip olduğu bitki zenginliği ve 
orman dokusu ile yeri doldurulamaz bir yerdir. 

1. Telesiyej ve teleski hatlarının oluşturulması amacıyla ne kadarlık bir alan 
ayrılmıştır? 

2. Bu alanın devredilmesiyle ilgili prosedür nasıl işlemektedir? 

3. İlgili hatların yapımı için daha az ağaç kesimi ile çevre ve doğaya zarar 

vermeden, ya da en az zararla yapılabilecek işlemler mevcut mudur? Bu 

konuda gerekli araştırma yapılmış mıdır? 

4. Bu alanın belirlenmesi aşamasında, fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? 

5. İlgili alanın açılabilmesi için ne kadar ağacın kesilmesi gerekmektedir? 

6. Kesilecek olan ağaçlar sonucunda, doğal dengenin korunması amacıyla neler 

yapılması planlanmaktadır? 

7. Belirtilen tesislerin yapılabilmesi için arazi düzleme çalışmaları sırasında, doğal 

dengede bozulma olması mümkün müdür? Doğal dengenin bozulmaması için 

ne tü r önlemler alınacaktır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELÎ 
Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.17/ / (?00 7 / 2 0 0 5 2QQ5 
Konu : Bursa Milletvekili 0 5 BV^UU 

Kemal DEMtREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/7716 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/7716 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Uludağ Bursa ilimizin ve Ülkemizin en önemli dağlarından biridir. Ülkemizin en önemli 
kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ, sahip olduğu bitki zenginliği ve orman dokusu ile 
yeri doldurulamaz bir yerdir. 

1. Telesiyej ve teleksi hatlarının oluşturulması amacıyla ne kadarlık bir alan 
ayrılmıştır? 

2. Bu alanın devredilmesiyle ilgili prosedür nasıl işlemektedir. 
3. İlgili hatların yapımı için daha az ağaç kesimi ile çevre ve doğaya zarar vermeden, 

ya da en az zararla yapılabilecek işlemler mevcut mudur? Bu konuda gerekli 
araştırma yapılmış mıdır? 

4. Bu alanın belirlenmesi aşamasında, fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? 
5. İlgili alanın açılabilmesi için ne kadar ağacm kesilmesi gerekmektedir? 
6. Kesilecek olan ağaçlar sonucunda, doğal dengenin korunması amacıyla neler 

yapılması planlanmaktadır? 
7. Belirtilen tesislerin yapılabilmesi için arazi düzleme çalışmaları sırasında, doğal 

dengede bozulma olması mümkün müdür? Doğal dengenin bozulmaması için ne tür 
önlemler alınacaktır? 

CEVAPLAR: 

I) Mevcut imar planında; kayak alanları dahil, telesiyej hattına 20.535 M2, teleksi 
hattına 11.938 M2 ve babylit için de 1.375 M2 olmak üzere, toplam 33.848 M2 alan 
ayrıldığı tespit edilmiştir.. 
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2) Söz konusu alana ilişkin çalışmalar; Uludağ bölgesi için Bakanlığımızca yapılan 
1/25.000 ölçekli çevre dUzeni planı doğrultusunda, 2634/4957 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri uyarınca, Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülmektedir. 

3-4-5-6-7) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre; sözü edilen hatların 
yapımı için planlama aşamasında, çevreye ve doğaya zarar vermemek için gerekli 
fizibilite çalışmalarının yapıldığı, Telesiyej hattı için hazırlanan raporda ise 48 adet 
ağacın kesilmesinin gerektiği, Teleski ve Babylift hatlarına yönelik çalışmaların 
halen devam ettiği, Basında yer aldığı gibi; 3 bin Göknar ve Kayın ağacının 
kesileceği iddialarının doğru olmadığı, 

-Bahse konu alanın önceden beri kullanıma ayrılmış bir saha olduğu; bu alanın, 
doğal dengesinin, kesilecek ağaçlar nedeniyle bozulmayacağı, 

-Tesisler için arazinin topografyasında herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacağı, 
ağaç kökleri ile alt floradaki diğer bitki türlerinin muhafaza edileceği, alanda toprak 
yönünden bir tahribat olmayacağı, 

Ayrıca, Uludağ'daki yoğun yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla; alanda birden 
fazla yetkili kurumun söz sahibi olmasından kaynaklanan kurumlar arası yetki 
karmaşasının önlenmesi için alanın tek bir idare tarafından, belli bir plan dahilinde 
yönetilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmektedir. 

701.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Bingöl-Karlıova'da meydana gelen depreme 
yönelik hasar tespit çalışmalarına, 

Diyarbakır-Elmalı Köyündeki afet konutlarının yapımına, 
Bingöl-Karlıova 'da Kızılçubuk Köyü deprem konutlarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7720, 7723, 7724) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk 
Hafız ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

fesut DEĞER 
1 CHP Diyarbakır Milletvekili 

Mart 2005 tarihinde Bingöl Karlıova ilçesinde meydana gelen 
depremden bugüne 5 geçmesine rağmen; 

1- Makik heyet zarar tesbitini neden yapılmadığı? 
2- Zararda Değer'in yüksek yazılmış olması ve bu zarar değerini 

düşürmek için mi yeni heyet gönderilmekte? 
3- Bugüne kadar kaç heyet zarar tesbiti için Bingöl'e gönderilmiştir? 

Bu kadar aralıklarla heyet tesbit için neden gönedirilmektedir? 
4- Deprem zedeler için mağduriyetlerin önlenmesi için ne gibi 

çalışmanız vardı? 

- 2582 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 0 : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Hafız ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Kulp ilçesine bağlı Afet konutları Çağlayan 
köyümüzde yapılmaktadır. Ancak Elmalı köyünde afet .konutları 
yapılmamaktadır. 

1- Elmalı köyünde Afet konutları (20 kişi) ne zaman yapılacaktır? Bu 
konuda bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Hafız 
ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Mart 2005 tarihinde Bingöl Karlıova ilçesinde meydana gelen 
(Icprenıdc Kızılçubuk köyünde ahırlar ve konutların yıkılmış durumda 
olması; Hasar tespit komisyonu aynı yerde konut yapılması ancak 
l'rof.Dr.Oğuz Gündoğdu Başkanlığındaki Jeoloji ekibi, buranın fay hattı 
üzerinde olması nedeniyle olası depremde yeni yapılacak olan evlerin 
yıkılacağı rapor edilmiştir. 

1- Yaklaşık 2 Trilyondan fazla para haracanacak ve yapılacak 
binalar bölgede beklenen depremde ne olacakları meçhuldür. 
Kızılçubuk köyünün mevcut yerinden başka bir yerleşim 
biriminde yapılmasını düşünüyor musunuz? 

2- Kızılçubuk köyü yer seçimi tesbitinde bir düşünceniz var mıdır? 
3- Kızılçubuk köyünün konutların, ahırların yapım işlemi hangi 

aşamadadır? 
4- B konuda bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmaktadır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı : B . 0 9 . 0 . A P K . 0 . 2 1 . 0 0 . 0 0 . 1 7 / / ^ 5 0 .../.../2005 
Konu : Diyarbakır Milletvekili -. _ a n n e m e onne 

Mesut D E Ğ E R ' i n 0 9 AĞUSTOS 2005 
Yazılı Soru önergeler i . 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER' in 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7720, 7/7723 ve 7/7724 Esas sayılı yazılı soru' 
önergelerine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN M E S U T DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7720 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE D A İ R 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Mart 2005 tarihinde Bingöl Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden bugüne 5 ay 
geçmesine rağmen; 

1- Muhakkik heyet zarar tesbitinin neden yapılmadığı? 
2- Zararda Değer ' in yüksek yazılmış olması ve bu zarar değerini düşürmek için mi 

yeni heyet gönderilmekte? 
3- Bugüne kadar kaç heyet zarar tesbiti için Bingöl 'e gönderilmiştir? 

Bu kadar aralıklarla heyet tesbit için neden gönderilmektedir? 
4- Depremzedeler için mağduriyetlerin önlenmesi için ne gibi çalışmanız vardır? 

C E V A P : 

Bingöl İli Karlıova ilçesi ve bağlı Köylerinde 12-14/03/2005 ve 06/06/2005 tarihlerinde 
meydana gelen deprem afetleri nedeniyle 7269 Sayılı Afetler Yasasının 13.Maddesine 
istinaden 14/04/2005 - 20/04/2005 tarihleri arasında Karlıova İlçesi ve bağlı köylere ait kesin 
hasar tespitleri 40 teknik eleman ile itirazlı hasar tespitleri 20/05/2005-04/06/2005 tarihleri 
arasında 35 teknik eleman ile yapılmıştır. 

06/06/2005 tarihinde söz konusu yerde meydana gelen deprem afeti nedeniyle bu 
deprem ile ilgili olarak tekrardan söz konusu yerlerin 10/06/2005-25/06/2005 tarihleri arasında 
kesin hasar tespitleri 33 teknik eleman ile yapılmıştır. 

Ancak, Karlıova Kaymakamlığı ve Bingöl Valiliğinin talepleri üzerine söz konusu 
yerlerde hasar tespit çalışmaları 03/07/2005-20/07/2005 tarihleri arasında 40 teknik elemandan 
oluşan Muhakkik heyetler marifetiyle yapılarak, bu Muhakkik heyet çalışmaları sonuçlarına 
itibar edilmek suretiyle, hak sahipliği ve yer seçim işlemleri yürütülmektedir. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7723 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Diyarbakır ili Kulp ilcesine bağlı Afet konutları Çağlayan köyümüzde yapılmaktadır. 
Ancak Elmalı köyünde afet konutları yapılmamaktadır. 

1- Elmalı köyünde Afet konutları (20 kişi) ne zaman yapılacaktır? Bu konuda 
Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? 

CEVAP: 

Diyarbakır tli Kulp ilçesi Elmalı Köyündeki konutlar prefabrike olarak yapılıp hak 
sahiplerine teslim edilmiştir. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7724 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Mart 200S tarihinde Bingöl Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde Kızılçubuk 
köyünde ahırlar ve konutların yıkılmış durumda olması; Hasar tespit komisyonu aynı yerde 
konut yapılması ancak Prof.Dr. Oğuz Gündoğdu Başkanlığındaki Jeoloji ekibi, buranın fay 
hattı üzerinde olması nedeniyle olası depremde yeni yapılacak olan evlerin yıkılacağı rapor 
edilmiştir. 

1- Yaklaşık 2 Trilyondan fazla para haracanacak ve yapılacak binalar bölgede beklenen 
depremde ne olacakları meçhuldür. Kızılçubuk köyünün mevcut yerinden başka bir yerleşim 
biriminde yapılmasını düşünüyor musunuz? 

2- Kızılçubuk köyü yer seçimi tesbitinde bir düşünceniz var mıdır? 

3- Kızılçubuk köyünün konutların, ahırların yapım işlemi hangi aşamadadır? 

S- Bu konuda Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmaktadır? 

CEVAP: 

Karlıova İlçesi Kızılçubuk Köyünde konut ve ahırları hasar tespit sonuçlarına göre 
yıkık-ağır derecede hasar gördüğü belirlenen afetzedeler için köy içi ve Altıevler Mahallesinde 
kendi yerleri yeni yerleşim yeri olarak seçilmiş ve yerleştirme işlemine ait yerseçimi protokolü 
düzenlenmiştir. Afetzedeler için seçilen yer, Valilik bünyesinde oluşturulan yerseçimi 
komisyonu üyelerince incelenip onaylanarak protokoldeki kurum temsilcilerince de 
imzalanmıştır. 

Birinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer alan Kızılçubuk köyü 1966, 1968 ve 
1998 tarihlerinde meydana gelen deprem afetlerinde de etkilenmiş olup afetzedeler için köy 
sınırları içindeki alanlar yeni yerleşim yeri olarak seçilmiştir. 

Yine, konutları ve ahırları zarar gören afetzedelerin konutlarının 2005 yılı yatırım 
programına ek olarak alınması için ödenek temin edilmeye çalışılmaktadır. 
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702.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Bismil Devlet Hastanesinin ek bina inşaatına ve 
ayrılan ödenek mikarına, 

Dicle Devlet Hastanesinin yapımı ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7719, 7726) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Hafız ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

lesııt D E Ğ E l \ y 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Bismil Devlet Hastanesinin ek bina inşaatına 1999 yılında 
başlanılmıştır. 

1- Bitiş tarihi ne zamandır? 
2- Ödenek sıkıntısı varmıdır? Yokmudur? Ve ne kadar ödenecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Hafız ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Dicle Devlet Hastanesinin 25 yataklı hastaneye 1996 yılında 
başlanılmıştır. 

1- Bitiş tarihi ne zamandır? 
2- Ödenek sıkıntısı varmıdır? Yokmudur? Varsa ödenek ne zaman 

ve ne kadar ödenecektir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE tSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı :B .09 .0 .APK.0 .21 .O0.O0.17/ /454 .../.../2005 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Q Q AĞUSTOS 2 0 f ö 

Mesut D E Ğ E R ' i n ** 
Yazılı Soru önergeler i . 

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

İlgi: 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER' in , Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7719 ve 7/7726 Esas sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7719 V E 7/7726 ESAS 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 
(7/7719) 
Bismil Devlet Hastanesinin ek bina inşaatına 1999 yılında başlanılmıştır. 

1 - Bitiş tarihi ne zamandır? 

2- Ödenek sıkıntısı varmıdır? Yokmudur? Ve ne kadar ödenecektir? 

(7/7726) 

Dicle Devlet Hastanesinin 25 yataklı hastaneye 1996 yılında başlanılmıştır. 

1- Bitiş tarihi ne zamandır? 

2- ö d e n e k sıkıntısı varmıdır? Yokmudur? Varsa ödenek ne zaman ve ne kadar 
ödenecektir? 

CEVAP: 

Bismil Devlet Hastanesi ek bina inşaatının ikmal ihalesi 16/08/2005 tarihinde 
gerçekleştirilerek, inşaatın yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Hastane inşaatımn yapımı 
için Döner Sermayeden 1.357.000.000 Y T L ayrılmış olup, ödenek sıkıntısı bulunmamaktadır. 

Ayrıca, yapımına 1996 yılında başlanılmış olan Dicle Devlet Hastanesi 'nin fiziki 
gerçekleşmesi % 98 oranındadır. İnşaatın yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. 
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703.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Doğumevi Hastanesi inşaatına ve 
ayrılan ödenek miktarına, 

Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesine, 
Diyarbakır Merkez Kız Yetiştirme Yurdu inşaatına ve ayrılan ödenek miktarına, 
Diyarbakır Hani İlçesi Devlet Hastanesinin hizmete açılmasına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz OZAK'in cevabı (7/7717, 7718, 7722, 

7725) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Hafız ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

resut DEGE$ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır Doğum evi mevcut hastane eki (50yataklı) inşaatına 1999 
yılında başlamış ve bitme aşamasına gelmiştir. 

1- Bitiş tarihi ne zamandır? 
2- Ödenek sıkıntısı varmıdır? Yokmudur? Varsa ödenek ne zaman 

ve ne kadar ödenecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk 
Hııfiz ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mfcsut DE^GER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır Çermik ilçemizin 50 yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili 
sorunlar kangren olmuştur. 

1- inşaat bitmiş midir? 
2- Hastane hizmete açılmış mıdır? 
3- Mevcut hastanenin ne gibi sorunları vardır? Ve bu sorunları nasıl 

karşılamayı düşünüyorsunuz? 
4- Çermik Devlet Hastanemizin tam kapasiteli olarak hizmete 

açılması için yukarıdaki sorularda dahil, Bakanlığınız 
çerçevesinde cevaplarmısınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Merkez Kız Yetiştirme Yurdu inşaatı 150 kişi +10 D.L 
inşaatı; 

1- Bu inşaat bitmişmidir? Hizmete açılmışmıdır? Açılmamışsa 
neden? 

2- Ödenek sıkıntı giderilmişmidir? Giderilmişse neden? hizmete 
açılmamışsa ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? 

TÜRKİYE'BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk 
Hafız ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞE^ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Hani ilçesinde 50 yataklı Devlet Hastanesi inşaatının 
1997 yılında başlanmasına rağmen halen bitirilmemiştir. Bugüne kadar % 
46 nakti gerçekleşme sağlanmış ve ödenek olmadığından inşaat durmuştur. 

1- 2004 yılındaki yerel seçimler için Diyarbakır da yapılan miting 
Hani Devlet Hastanesinin yıl içinde bitirileceğini Halka, 
Başbakan'ımız söz vermiştir. Hani Devlet Hastanesi 2005 yılında 
bitecekmidir? 

2- Tam kapasiteli olarak hizmete bu yıl açılacakmı? Açılmayacak ise 
ne zaman hizmete açılacaktır? 

3- Başbakanımız Diyarbakır halkına vermiş olduğu bu söz'ü yerine 
nasıl? Ne zaman? Gerçekleştireceksiniz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.\ll/4t<& 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 

Mesut DEöER'in 
Yazılı Soru Önergeleri. 

SÜRELİ 
.../.../2005. 

0 9 AĞUSTOS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEöER'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7717, 7/7718, 7/7722 ve 7/7725 Esas sayılı yazılı soru 
önergelerine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7717 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Diyarbakır Doğum evi mevcut hastane eki (50 yataklı) inşaatına 1999 yılında başlamış ve 
bitme aşamasına gelmiştir. 

1- Bitiş tarihi ne zamandır? 

2- ödenek sıkıntısı varmıdır? Yokmudur? Varsa ödenek ne zaman ve ne kadar 
ödenecektir? 

CEVAP: 

2005 Yılı Yatırım Programında 10.000.000.-YTL. revize proje maliyeti ve program 
ödeneğinin 1.927.000.-YTL.'sı Genel Bütçeden, 1.500.000.-YTL.'sı Döner Sermayeden 
karşılanmak üzere yer almaktadır. 

Uygulama projelerinin ödeneği. Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanmak üzere 
çalışmaları devam etmektedir.Bitiminde yapım ihalesine çıkılacaktır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7718 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Diyarbakır Çermik ilçemizin 50 yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili sorunlar kangren 
olmuştur. 

1- inşaat bitmiş midir? 
2- Hastane hizmete açılmış mıdır? 
3- Mevcut hastanenin ne gibi .sorunları vardır? Ve bu sorunları nasıl karşılamayı 

düşünüyorsunuz? , 
4- Çermik Devlet Hastanemizin tam kapasiteli olarak hizmete açılması için yukarıdaki 

sorularda dahil, Bakanlığınız çerçevesinde cevaplatmışınız? 

CEVAP: 

830.000.-YTL! Teklif bedeli üzerinden 14/06/2005 tarihinde bitirilmek üzere 27/09/2004 
tarihinde Nefer İnşaat Ticaret Limitet Şfrketine' ihale edilmiştir. 2005 yılı program ödeneği 
578.000.-YTL. dir. înşaat 12./07/2005 tarihi itibari ile % 10 keşif artışına girmiş olup, bundan 
dolayı 180.000 YTL ek ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ödenek Sağlık Bakanlığından talep 
edilmiştir. ' 

Halen işin fiziki durumu % 50 seviyesinde olup, yıl sonu itibari ile bitirilerek hizmete 
açılacaktır. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7722 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Diyarbakır ili Merkez Kız Yetiştirme Yurdu inşaatı 150 kişi + 10 D.L inşaatı; 

1- Bu inşaat bitmişmidir? Hizmete açılmışmıdır? Açılmamışsa neden? 

2- ödenek sıkıntı giderilmişmidir? Giderilmişse neden? Hizmete açılmamışsa ne zaman 
açmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 

960.365.-YTL. İhale bedeli üzerinden 01/09/1999 tarihinde Es Hafriyat Sanayi Limitet 
Şirketine ihale edilmiştir, işin 2005 yılı program ödeneği 1.348.000.-YTL.dir. Fiziki durum % 91 
seviyesinde olup, sene sonu itibari ile bitirilip hizmete açılması planlanmıştır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞERİN 

T.B.M.M. 7/7725 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Diyarbakır ili Hani ilçesinden 50 yataklı Devlet Hastanesi inşaatının 1997 yılında 
başlanmasına rağmen halen bitirilmemiştir. Bugüne kadar % 46 nakti gerçekleşme sağlanmış ve 
ödenek olmadığından inşaat durmuştur. 

1- 2004 yılındaki yerel seçimler için Diyarbakır' da yapılan miting Hani Devlet 
Hastanesinin yıl içinde bitirileceğini Halka, Başbakanımız söz vermiştir. Hani Devlet 
Hastanesi 2005 yılında bitecekmidir? 

2- Tam kapasiteli olarak hizmete bu yıl açılacakmı? Açılmayacak ise ne zaman hizmete 
açılacaktır? 

3- Başbakanımız Diyarbakır halkına vermiş olduğu bu söz'ü yerine nasıl? Ne zaman? 
Gerçekleştirieceksiniz? 

CEVAP: 

65.052.-YTL. ihale bedeli üzerinden 27/02/1997 tarihinde Canka tnşaat Taahhüt Turizm 
Ticaret Şirketine ihale edilmiştir, İşin fiziki durumu % 30 seviyesindedir. 

2005 Yılı program ödeneği 10.000.YTL. dir. Bitirilebilmesi için 1.680.000.-YTL.'ye 
ihtiyaç bulunmakta olup, 2006 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

704.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Diyarbakır - Genç İlçesi Atatürk Köşkü mevkiinde 
Kaldmm-Kazancık istikametindeki yol ve köprü yapımı projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7727) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Jlafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. N 

Mesut DEĞE! 
CHP Diyarbakır Milletvekil i 

Diyarbakır Genç ilçesi (Bingöl) civarında bulunan Atatürk Köşkü 
mevJkUnde^ftaldırım-Kazancık istikametinde; 

1- Büyük Ç a ğ köy merkezi ile yol açtı köyünde 8 km71ik yolun 
yapımı programınızda var mı? Bu yol yapımını (projesiyle, 
ödeneğiyle) ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Kazancık-Büyükçağ köy arası 2 km dir. Yol değişim projesi olarak 
kestirme yolun yapımı için Bayındırlık Bingöl İl Müdürlüğünce 
düşünülmektedir . Ancak bu yol ne zaman yapılacaktır . 

3 - Kaldır ım-kazancık arasında köprü yapımı halinde yol kısa ve 
sağlıklı olacağından bu köprünün yapımı -için • ne gibi 
çal ışmalarımzvardır? Projesi ve ödeneği i le. 2005. .veya' 2006 da 
yapımını düşünmektemisiniz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRFI t 
Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00. \H/CSZ. .../..72005 
Konu : Diyarbakır Milletvekili r\ Q arı, ıçynç. o n n c 

Mesut DEĞER'in W ö «UUÖIUb ZÜUÖ 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7727 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/7727 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR 

Diyarbakır Genç İlçesi (Bingöl) civarında bulunan Atatürk Köşkü Mevkiinde Kaldırım-
Kazancık istikametinde; 

1- Büyük Çağ köy merkezi ile yol açtı köyünde 8 km.lik yolun yapımı programınızda 
var mı? Bu yol yapımını (Projesiyle, ödeneğiyle) ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Kazancık — Büyükçağ köy arası 2 km.dir. Yol değişim projesi olarak kestirme yolun 
yapımı için Bayındırlık Bingöl İl Müdürlüğünce düşünülmektedir. Ancak bu yol ne zaman 
yapılacaktır? 

3- Kaldırım — Kazancık arasında köprü yapımı halinde yol kısa ve sağlıklı olacağından 
bu köprünün yapımı için ne gibi çalışmalarınız vardır? Projesi ve ödeneği ile 2005 veya 2006 
da yapımını düşünmekte misiniz? 

C E V A P : 

Söz konusu yollar köy yolu olup, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk 
alanında bulunmamaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 5539 Sayılı Kuruluş Kanununa göre Otoyol, Devlet ve İl 
Yollan ağına giren yolların yapımı, bakımı ve işletmesinden sorumlu olup, bütçesini hazırlanan 
programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanımlarını 
sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmakla sorumludur. Yol ağımızda yer 
almayan yapım ve düzenleme çalışmalanna bütçemizde pay ayırmamız mümkün 
olamamaktadır. 
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705.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Ereğli-Çayhan Beldesindeki sorunlara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7729) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu 
tarafmdan yazılı olarak cevaplandınlmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

JW?> 

Konya-Ereğü llçesi-Çayhan Beldesi'nin; aşağıda açıklanan sorunlan ilgili 
mercilere zaman zaman iletilmiş, ancak çözüm noktasında herhangi bir sonuç alınamamıştır. 

İlköğretim Okulu'na ilave 5 derslik bina yapılması, 
Çayhan-Çakmak arasındaki 10 km.lik yolun genişletilmesi, 
7 km.lik gölet yolunun asfaltlanması, 
Çevre ve Orman Bakanlığı'nda bulunan kanalizasyon ile ilgili projenin' 

uygulamaya konulması, 
Sağlık Ocağı'na doktor-ebe-hemşire tayininin yapılması gibi acil taleplere 

olumlu bir karşılık alınamamıştır. 

Takdir olunur ki; yukarıda sözü edilen taleplerin büyük bölümü eğitim, sağlık ve 
ulaşım gibi konularla ilgili olması sebebiyle; acil nitelikte olan ve biran evvel çözümlenmesi 
gereken sorunlardır. 

Açıklanan sebeplerle, aşağıdaki konularda bilgi verilmesini ve 
bağlı olarak da cevap verilmesini talep etmek gereği doğmuştur; 

Yukarıda sözü edilen konularda hangi çalışmalar yapılmaktadır? 

Bu talepler ne zaman karşılanacaktır? 

Toplum sağlığı, eğitim ve ulaşım gibi temel ve zorunlu ihtiyaçlarla 
ilgili bu taleplerin karşılanamamasının gerekçesi nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/^W~?Z19'L C./.1/2005 
(300)(317-01) 

KONU: II7729 Esas Numaralı 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 19.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13069-7/7729-13115/37111 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın "Konya İli Ereğli İlçesi Çayhan Beldesinin 
sorunlarına ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen 
bilgilerden; 

Çayhan Hatice ve Rasim Özer İlköğretim Okuluna 8 derslik ek bina yapılması 
hususunun 2006 yılı yatınm tekliflerine önerildiği, 

Bu teklifin, İl Genel Meclisinin 09.06.2005 tarih ve 58 sayılı karan ile 2006 yılı il 
özel idare yatırım programına alındığı, 2006 yılında tahsis edilecek ödenekler ölçüsünde ek 
derslik yapılmasının planlandığı, 

Karayolları ağında bulunmayan Çayhan-Çakmak arasındaki 10 km.lik yolun 
genişletilmesi ve 7 km.lik gölet yolunun asfaltlanması hususunda il özel idaresince de bir 
çalışma yapılmadığı, 

Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/3 sayılı genelgesi çerçevesinde belediyelerce 
atıksu antma tesisi ile ilgili olarak hazırlanacak iş termin planmm 15 Ağustos 2005 tarihine 
kadar gönderilmesi hususunun 18.3.2005 tarihinde belediye başkanlıklarına tebliğ edildiği, 

Çayhan Sağlık Ocağına 8.7.2005 tarihinde 1 doktor, 7.6.2005 tarihinde 1 ebe ataması 
yapılarak görevlerine başlatıldığı, aynca anılan Sağlık Ocağmda 1 memur ve 1 hizmetlinin 
görev yaptığı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fodülkadirAKSU 
Bakan 
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706.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bir çalışanı hakkında 
yapılan suçlamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7730) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ;(a) İçişleri Bakanlığı'na yöneltilen 7/6175 esas sayılı yazılı soru 
önergem. 

(b) İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu imzalı, 16.6.2005 tarih-
81509 sayılı cevap. 

4.5.2005 tarihli ilgi (a) önergeyle; Konya Büyükşehir Belediyesi İdari 
ve Mali İşler Amiri olarak görev yapan İhsan Bayır hakkındaki iddialar 
hatırlatılarak, adı geçen hakkında idari ve adli sürecin başlatılıp-başlatılmadığı 
sorulmuştur? 

16.6.2005 tarihli önerge cevabında ise; adı geçen hakkında Büyükşehir 
Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor doğrultusunda, İhsan 
Bayır'ın iş akdinin 12.5.2005 tarihinde fesh edildiği, ayrıca 17.5.2005 tarihinde 
de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu cevaben 
bildirilmiştir. 

Bu aşamada adı geçen hakkındaki suçlamaların niteliği, bu olaydan 
dolayı Belediye'nin zarara uğrayıp-uğramadığı, uğranılan zararın tutarı, olayla 
bağlantılı başka kişilerin bulunup-bulunmadığı ve dosya içeriğiyle ilgili sair 
konular hakkında bilgilendirilme zorunluluğu duyulmuştur. 

Açıklanan sebeple aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

Adı geçenle ilgili suçlamaların niteliği nedir? Belediye'nin uğradığı 
zararın tutarı nedir? Zararın doğmasına yol açanlar kimlerdir? Adı geçen ve zararın 
doğmasına yol açanlar hakkında tazminat davaları açılmış mıdır? 

Olayda doğrudan veya dolaylı ihmal ve iştiraki olanlar kimlerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : BO5OMAH065OOO2/ fr 7 3 o - « ? ' L ^ ? k *9. /£: /2005 
K O N U : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T B M M Başkanlığının 19.7.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13069-7/7730-13116/37112 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Konya Milletvekili 
Sayın Atilla Kart ' in "Konya Büyükşehir Belediyesinin bir çalışanı hakkında yapılan 
suçlamalara ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde elde 
edilen bilgilerden; 

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında mevsimlik işçi statüsünde 
İdari ve Mali İşler Amiri olarak görev yapan İhsan Bayır ' in iş akdinin ilgili Belediye 
tarafından feshedildiği, 

Adı geçen kişi hakkında Konya Cumhuriyet Savcılığı tarafından 1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 2005/180 esas sayılı dosya ile sahte belge düzenlemek ve menfaat temin 
etmek nedeniyle dava açıldığı, ilgilinin Belediyeye verdiği 225.000.000.- TL zararın, adı 
geçenin Nisan 2005 ayı bordrosundan kesildiği, bundan dolayı ayrıca tazmin davası 
açılmadığı, 

Belediyede suça iştirak eden başka personel bulunmadığı, 
Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

707.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, ÎGDAŞ ve Belbim firmalarına ait tanzim raporları ve 
tazminat davalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7731) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'ıun 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart S 
CHP Konya Milletvekili *""" 

/*>!/\sQ4/\/V\/W9 

İlgi :(a) 7/5993 esas sayılı yazılı soru önergem. 
(b) İçişleri Bakam Sn.Abdülkadir Aksu imzalı 20.6.2005 tarih-

81622 sayılı cevap. 

İlgi (a) Önergeyle; 1994-2001 yıllan arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyes inin 
hüküm ve tasarrufunda bulunan ana arter, bulvar ve benzeri yerlere konulan reklam panolarının 
hukuk dışı ilişkilerle kiralanması sürecinde oluşan 146.088.596.200.000 TL'sı , 
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yine İstanbul Büyukşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ bünyesinde organize 
suç ilişkileri ve kötü yönetimden dolayı doğmuş olan 199.763.085.271.000 TL'sı; 

ve yine İstanbul Büyukşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Belbim AŞ bünyesinde 
doğmuş olan 321.466.941300 TL'sı tutarındaki kamu zararlarının; 

suç ilişkileri ve hukuki sorumluluk unsurları içinde bu zararlara yol açanlar hakkında 
tazminat davalarının bugüne kadar neden açılmadığı sorulmuştu. 

İlgili dosyalarda sanıklar arasında AKP İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri 
İdris Naim Şahin ile İstanbul Milletvekilleri Hüseyin Beşli, M.Mustafa Acıkalın, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Amasya Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer ve İstanbul 
Büyukşehir Belediyesi'yle iş ilişkisi içinde olan Albayraklar grubu da vardır. 

Sn.İçişleri Bakanı ilgi (b) cevap ile; bu raporların bir bölümünün gereği yapılmak 
üzere 22.12.2003 tarihli ve 28.3.2003 tarihli yazılarla Sayıştay Başkanlığına, bir bölümünün de 
ilgili birime 2.8.2002 tarihinde gönderildiğini ve alınan cevaba göre 19.4.2005 tarihinde sonucu 
hakkında bilgi istendiğini cevaben bildirmiştir. 

Gelinen süreçte; tazminat davalarının açılma süresinin geciktirildiği, davaların 
zaman aşımına uğrama ihtimalinin bulunduğu, akıbetlerinin belirsiz olduğu, sürüncemede 
bırakıldığı ve savsaklandığı yolunda izlenimler doğmuştur. 

Ortada İstanbul Büyukşehir Belediyesinin 1994-2002 dönemini 
kapsayan ve 346.173.148.412.500 (üçyüzkırkaltı trilyon c ivarında) TL'sına ulaşan 
bir kamu zararı söz konusudur. Bu zararın yasal faiziyle birlikte ilgili ve 
sorumlulardan müşterek-müteselsi l sorumluluk esaslarına göre tazmin edilmesi 
gerekir. 

Bu davaların açılması ilgili Bakan'in siyasi ve hukuki sorumluluğu 
kapsamında olduğu gibi, ilgi bürokratlann da bu davaların açılması sürecinde yasal 
sorumlulukları vardır. 

Açıklanan sebeplerle iş bu soru önergesinin bir defa daha verilmesi 
zorunluluğu doğmuştur; 

1- İlgili birimlere 2002 ve 2003 yıllarında gönderildiği ifade edilen 
tazmin raporlarının akıbeti bugüne kadar neden takip edilmemiştir? 

Tazmin raporlarının gereği ve sonucu olarak ilgililer ve sorumlular 
hakkında bugüne kadar neden tazminat davaları açılmamıştır? 

Tazminat davaları açılmış ise kimler hakkında ve hangi tutarlar 
üzerinden açılmıştır? 

Davaların ulaştığı aşama nedir? 

2 - Tazminat davalarının aradan geçen uzun bir süreye rağmen 
açılmamasına yol açanlar hakkında; görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve 
benzeri gerekçelerle bugüne kadar neden gerekli idari ve yasal müeyyideler 
uygulanmamıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/«g ^ - U U - § 2 2 ^ * 3 (£./.^./2005 
KONU : 7/ 7731 Esas Numaralı 

Yazıl» Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 19.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13069-7/7731-13118/37114 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın İGDAŞ ve Belbim firmalarına ait tanzim 
raporları ve tazminat davalarına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Anılan önergede, tazminat davalarının açılma sürecinin geciktirildiği, zaman aşımına 
uğrama ihtimali bulunduğu, akıbetlerinin belirsiz olduğu, sürüncemede bırakıldığı ve 
savsaklandığı yolunda izlenimler doğduğu belirtilmektedir. 

Bakanlığımca, tazmin raporları ile ilgili olarak mevzuat çerçevesinde işlemler 
sonuçlandırılarak Anayasa gereği son karar mercii olan Sayıştay Başkanlığına intikal 
ettirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sdülkadir AKSU 
Bakan 

708.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Emirgazi 'deki inşaatlara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7732) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.AbdQlkadir Aksu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere göre; 

Konya - Emirgazi Belediye Başkanlığı'nın imar uygulamalarında keyfî ve 
partizanca işlemler yapılmaktadır. İlgili Belediye'nin, AKP'li olan veya yandaş ilişkiler içinde 
olan belli kişilerle ilgili olarak imar gerekliliklerini uygulamadığı ifade ve iddia edilmektedir. 
İmarla ilgili uygulamalarda yasal gerekliliğin ve Ödemelerin herkes için aynm yapılmadan 
uygulanması gerektiği açıktır. 

Ancak ilgili Belediye'nin; tr/as Koçak, Haydar Sarıkaya, Abdullah Kocaman, 
Mehmet Koruk, Lokman Kotvk, Abdil Kaymak, Ertan Kotuk, Şuayip Bayrakçı, Hasan 
Kabakçı, Mehmet Gül, Nusret Bayrakçı, ROstem Kalkan, Hayrettin Başol, Aydın Kocaman, 
Cumali Koçak, Abddurrahman ö z , Yunus Bayrakçı, Yusuf Koçak, Süleyman Bayrakçı, 
Tahir Bayrakçı, Bayram Şentflrk, Bayram Kartal, Hasan Erdur, Şevki Kızmaz, Ali Atçeken, 
Çapan Bardakçı, İbrahim Köroğlu ve İbrahim öz'ün; kaçak inşaat yapmalarına göz yumduğu, 
bu kişiler yönünden imar mevzuatım kasıtlı olarak uygulamadığı iddia edilmektedir. 
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Takdir olunur ki; böyle bir iddianın hemen tahkiki gerekmektedir. İsim verilerek 
yapılan bu ihbarın tahkiki ve iddianın sabutu halinde de ilgili Belediye Başkam hakkında "geçici 
görevden alma dahil" yasal sürecin ivedilikle uygulanması gerekir. Ortada, sübut bulması halinde 
vahim boyutlarda görevi kötOye kullanma hali söz konusu olmakla, idari ve adli sürecin 
başlatılması gerektiği açıktır. 

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

Yukarıda isimleri yazılı kişilerle ilgili inşaatların yasal durumu nedir? 
İmar mevzuatına ve sorumluluğuna uygun olarak mı yapılmıştır? 
İnşaatlar kaçak olarak yapılmış ise, hangi gerekçeyle buna göz 

yumulmuş veya iştirak edilmiştir? 
İmar mevzuatına aykırı olan bu uygulamalardan dolayı Hazine ve 

Belediye'nin doğmuş olan zararı nedir? 
Bu yolda şimdiye kadar yapılmış olan herhangi bir soruşturma söz 

konusu mudur? Böyle bir soruşturma yapılmadıysa, iş bu önerge üzerine hemen 
gereği yapılacak mıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050MAH065000/&Hb* - £ Z # ? $ ^.../$./2005 
KONU: 7/7732 esas numaralı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 19.7.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13069-7/7732-13119/37115 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Konya Milletvekili 
Sayın Atilla KART'ın "Konya Emirgazi'deki inşaatlara ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; Emirgazi Belediye Başkanlığınca 
ruhsat verilen inşaatlara yasal prosedürlerin uygulandığı, kaçak yapıların denetlenerek 3194 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre zabıt tutulmak suretiyle inşaatların mühürlendiği 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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709.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR 'in, Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7733) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. Ö6.07.20Ö5 

^ ^ " E r d a l KARADEMİR 
'--"^ İzmir Milletvekili 

İzmir'de mukim 1929 doğumlu emekli memur Mustafa Öz ve 1929 doğumlu eşi emekli memur 
Gülizar Öz'ün meskenine 22.5.2003 günü baskın düzenleyerek Gülizar Öz'ü ve oğullan Devrim Öz'ü 
darp ve cebir ederek konut dokunulmazlığını bozduğu iddiasıyla idarenin memurları hakkında İzmir 
Bölge İd. Mah.nce 30.12.2003 günlü 2003/ 268-371 s. karar ile idare hukuk açısından temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlal edildiğine, konut dokunulmazlıklarının bozulduğuna ve görevi kötüye 
kullandıklarına karar verilmiştir. 

Ayrıca idarenin memurları hakkında aynı olayda darp ve cebir etmekten dolayı İzmir 
4.As.Cz.Mah.nde E 2005/167 no ile kamu davası açılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
kabul edilen 4.12.2000 günlü 55/89 s. Kararın 3/b md., bu tip insan hakları ihlali yapan memurlar 
hakkındaki soruşturmalarda ilgili memurların görevlerine aynı yerde devam edemeyeceklerine 
ilişkindir. Nitekim vatandaşa darp ve cebirde bulunmak yeni TCK'da ve tüm BM kararlannda işkence 
olarak tanımlanmaktadır. 

Hal böyleyken, darp ve cebir eyleminde bulunduklan iddia edilen Güzelyalı karakol polisleri ile 
Güzelyalı Zabıta amirliği görevlilerinin görevlerine aynı yerde devam ettikleri bilgisi edinilmiştir. 
Aynca idarenin görevlileri aynı yerde görev yapmalannın devam eden davalarda tanıklık yapmak 
isteyen komşularının üzerinde baskı ve korku yarattığı iddia edilmektedir. 

Bu durumun hem BM 55/89 s. kararının 3/b.md.ne hem de işkenceye karşı BM sözleşmesinin 13.md. 
uyarınca" Şikayetçinin ve tanıkların şikayet veya şahadetin bir sonucu olarak, tüm fena muamele veya 
tehdide karşı korunmalarını sağlamak için önlemler alınacaktır." hükmüne aykırı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1- Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 4 .12.2000 günlü 55/89 s. Karann 3/b md. 
uyarınca vatandaşlara kötü muamelede bulunan görevlilerin aynı karakol birimlerinde görev 
yapamayacakları hükme bağlanmış iken vatandaşlann bu konuda hem Savcılığa hem İçişleri 
bakanlığına hem izmir valiliğine defalarca başvuruda bulunmalarına rağmen BM Gn.Krl. 
kararının uygulanmamasının gerekçesi nedir? 

2- BM Gn.Krl nun 55/89 s. karannın 3/ b md. ile hem de işkenceye karşı BM sözleşmesinin 
13.md. uyarınca" Şikayetçinin ve tanıkların şikayet veya şahadetin bir sonucu olarak, tüm fena 
muamele veya tehdide karşı korunmalarım sağlamak için önlemler alınacaktır." hükmüne 
rağmen aynı semt karakolunda görev yapan Güzelyalı Karakolu polisleri ile Güzelyalı Zabıta 
personelinin, yargılandıkları davalarda tanıklık yapmak isteyen komşular üzerinde baskı ve 
sindirme politikası uyguladıkları iddialan doğru mudur? 

3- Vatandaşların bu konudaki idareye yaptıkları başvuruların; olaylann ciddiyeti ile var olan 
kamu davalan ve 4483 s. yasanın amir hükümlerine rağmen "işleme konulmamasının" yasal 
dayanağı nedir? 

4- İçişleri Bakanlığı birimlerinin Anayasanın 90. maddesine rağmen Birleşmiş Milletler 
kararlarını dikkate almamalarının sebepleri nelerdir? Bakanlığınız birimlerinin Birleşmiş 
Milletler kararlarını ciddiye almaları konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06-<ı#°3-A'?5?-fe 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :19.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 (7/7733) sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/7733) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesine bir vatandaşımız tarafından yapılan ihbar üzerine, Göztepe Sağlık Ocağı 
görevlileri ve Güzelyalı Zabıta ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; "Göztepe 88 sokak no:45/A" sayılı 
konutun çöp dolu bir ev olduğu tespit edilmiştir. 

Sağlık Grup Başkanlığınca düzenlenen yazı ile Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğinden konuta giriş ve 
tahliye izni istenmiş, 6. Sulh Ceza Mahkemesi 16.05.2003 tarihinde "...konu idari nitelikli bir işlem olup, 
idare görevli olduğundan, mahkemenin görevsizliğine.." şeklinde karar vermiştir. Bunun üzerine, 
Kaymakamlık onayı ile 22.05.2003 tarihinde söz konusu adrese gidilerek, gerekli tahliye işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Tahliye işlemlerinin akabinde, Gülizar ÖZ ve oğlu Devrim ÖZ evlerinin haksız yere arandığını, emniyet 
ve zabıta görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardır. Konuyla ilgili 
İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan dava neticesinde, kendilerine suç isnad edilen kişilerin 
beraatlerine karar verilmiştir. 

Sözü edilen şahıslar tarafından efrada kötü muamele iddiasıyla İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi 
nezdinde açılan dava halen devam etmekte olup, bir sonraki duruşma 27.10.2005 tarihinde yapılacaktır. 
Gülizar ÖZ tarafından, mahkeme karan olmaksızın evinin arandığı gerekçesiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi 
nezdinde açılan iki maddi ve manevi tazminat davası, mahkemece neticelendirilmiş ve 22.04.2005 tarihinde 
iki davanın da reddine karar verilmiştir. Aynı şahıs tarafından İzmir 1. İdare Mahkemesi nezdinde E:2004/727 
sayıya kayden, Gülizar ÖZ'ün eşi Mustafa ÖZ tarafından ise İzmir 2, tdare Mahkemesi E:2004/979 sayıya 
kayden açılan maddi ve manevi tazminat davaları halen devam etmektedir. 

Devrim ÖZ hakkında, İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesince verilen gıyabi tevkif karan üzerine; 
güvenlik kuvvetlerimizce 08.10.2003 tarihinde yakalanması olayı ile ilgili olarak; mahkemeye çıkarılmadan 
önce uzun süre bekletildiği, hücreye kapatılarak aç ve uykusuz bırakıldığı, konut dokunulmazlığı ve özel 
hayatın gizliliğinin mahkeme kararı olmaksızın ihlal edildiği gerekçeleriyle İzmir 1. İdare Mahkemesinde 
açılan maddi ve manevi tazminat davası da mahkemece neticelendirilmiş ve 19.02.2004 tarihinde davanın 
reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından bu karar temyiz edilmiş ise de temyiz masraflan ödenmediğinden, 
mahkeme daha önce verilen kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar vermiştir. 

Konuyla ilgili idari yönden yapılan soruşturma neticesinde; İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu'nun 
29.09.2004 tarihli karanyla görevli polisler hakkında "Ceza Tayinine Mahal Olmadığına" karar verilmiştir. 

Görüldüğü gibi görevliler hakkında açılan davalann pek çoğu neticelendirilmiş ve görevlilerin masum 
olduğu sonucuna varılmıştır. Açılan iki dava ise halen devam etmektedir. Bu bağlamda, masumiyetleri 
hususundaki kanaatleri kuvvetlendiren adli ve idari kararlar muvacehesinde, şikayete konu edilen kamu 
görevlilerinin mağdur edilmeleri hukuka aykırı olacaktır. Ancak konuyla ilgili nihai işlemler, adli ve idari 
yargıda devam eden davalann neticesine göre yapılacaktır. Ayrıca, gerek emniyet görevlilerimizin ve gerekse 
zabıta görevlilerimizin, dava ile ilgili olarak tanıklık yapmak isteyen şahıslar üzerinde baskı yapmalaıvyc 
sindirme çabaları söz konusu değildir. >^ 

Bilgilerinize arz ederim. /\^yZ^ 
/ / 

/vfodülkadirAKSU 
/ / İçişleri Bakanı 

0 : 2 

J.5T/08/2005 
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710.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, terör mağdurlarına, 

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına, 
Terör mağdurlarına ve yapılacak yardım miktarına, 
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararlarla ilgili uyuşmazlıklara, 
Terör mağdurlarına, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı AbdülkadirAKSU'nun cevabı (7/7735, 7736, 7738, 7739, 7740) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri bakanı Sayın Abdul Kadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

f Mesut D / Ğ E R ) 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

17.07.2004 Tarihinde 5233 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Terör ve 
Terörle Mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında Kanun 
yürürlüğe girmiştir. / 

Geçici 1.madde gereğince bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 1 yıl içinde terör mağdurlarına müracaat hakkı ve süresi 
tanınmıştır. I j . 

1- 5233 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten 3 ay sonra yönetmelik 
yayınlanmıştır. Yönetmelik geç yayınlanması nedeniyle 5233 sayılı kanunda 
ki süre 17.07.2005 tarihinde sona ermektedir. Bu süre uzatılacakmıdır? Ek 
süre vermeyi düşünüyormusunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakanı Sayın Abdul Kadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞEB/ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması 
hakkında kanunun bazı aksaklıklar gündeme gelmiştir. 

1- Terör mağdurların talepleri maddi olarak zararları tam olarak 
karşılanmadığı için bu kanun kapsamından ziyade AHİM'e başvurularını 
sürdürmektedirler. AHİM'in vereceği maddi tazminatın yüksek olması 
nedeniyle Terör Mağdurlarını 5233 sayılı kanun kapsamından 
yararlanmaları için ek ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdul Kadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞ/ER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Terör ve Terörle Mücadeleden doğan zararların karşılanması 
hakkında kanun (5233 sayılı kanun) terör mağdurlarına tanınan bir yıllık 
süre 17.07.2005 tarihinde sona erecektir. 

1- 18.07.2005 tarih itibariyle 81 ilimizde ve illerin isimlerini 
belirtilerek her ilde 5233 sayılı kanun gereğince terör 
mağdurlarına kaç başvuru olmuştur? 

2- OHAL ve mücavir iller kapsamındaki ile ait ilçelerin isimleride 
ayrı ayrı belirtilerek kaç başvurur yapılmıştır? 

3- Yapılan tüm başvurularda kaç kişiye ne kadar nakti veya ayni 
ödeme yapılmıştır? (iller ayrı ayrı olarak belirtilerek) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdul Kadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

( Mesut DEĞER 1/ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Terör ve Terörle Mücadeleden doğan zararların karşılanması 
hakkında kanun; 

Uzlaşmazlık olduğu zaman idari yargıya başvuru yapılmakta ve bu 
müracaatın da idari yargı, Danıştay gibi safhalarında uzun zaman 
almaktadır. 

İdari Yargıda Terör olayın olduğu yerde keşif yapılmasınında 
mü m kan olmadığı görülmektedir. 

1- Uzlaşmazlığın İdari Yargı Değil Asliye Hukuk Mahkemesinde 
yargı yolunun açılması için 5233 sayılı kanun da değişiklik 
yapmayı düşiiniiyormusunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdul Kadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' MesiUDEGEH' 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Bu Terör ve Terörle Mücadeleden doğan zararların karşılanması 
hakkında kanun yürürlüktedir. 

1- İl ve İlçelerde kurulan komisyonların çalışmalarında 
aksaklıkların, çalışmalarını sürdürememeleri bu eksikliklerin 
giderilmesi için bakanlığınız ne gibi işlemler yapmaktadır? 

2- Terör mağdurlarından istenilen belge niteliğindeki evraklar terör 
mağdurlarında bulunmamaktadır. Bu nedenle 5233 sayılı 
kanundan yararlanamamaktadır. Terör mağdurlarının hak sahibi 
olabilmeleri için (elinde belge dahi olmazsa) ne gibi kolaylık 
sağlamayı düşünüyorsunuz? 

3- kanunun amacına ulaştığını düşünüyormusunuz? 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.İLİ.00.70001-470-5233/ •5" 5 ? X CJZ./C&./2005 
Konu :Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Meclisi Başkanlığının Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 13609- 7/7735,7736, 

7738, 7739, 7740 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergeleri 
birleştirilerek aşağıda cevaplandırılmıştır. 

I. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanunun Geçici 1 inci maddesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
ilgili valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları halinde, 19.7.1987 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih arasında işlenen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 UncU ve 4 üncü 
maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında 
yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi 
zararları hakkında da bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu madde kapsamında, 19.07.1987 tarihinden itibaren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar olan süreyi kapsayan olaylarla ile ilgili bir yıllık başvuru sUresini iki yıla çıkartan hükmü 
de içeren değişiklik tasarısı hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştur. 
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Ancak TBMM'nin tatile girmesi sebebiyle değişiklik tasarısı görüşülememiştir. TBMM 
açıldıktan sonra değişiklik tasarısının görüşülerek yasalaşması TBMM'nin takdirindedir. İleride 
herhangi bir aksaklığa yol açılmaması açısından, Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında 
yapılacak müracaatların süre şartı aranmaksızın Zarar Tespit Komisyonlarınca kabul edilmeye 
devam olunması için 81 İl Valiliğine genelge yapılmıştır. 

2-5233 sayılı Kanun ile, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen 
faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi 
zararlarının sulhen karşılanması hüküm altına alınmıştır. 

Kanunda düzenlenen ve sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır: 
- Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar. 
- Yaralanma, sakatlanma ve Ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze 
giderleri, 
- Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedpııiylC" ktJ^iKnTaTTarTik'(arına 
ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar. 
3.Kanun kapsamında yapılan başvurular üzerine illerimizde- dırçturtrlarr-•ZHrarr~£Ccspiı 

Komisyonlarına Haziran 2005 sonu itibariyle yapılan toplam başvuru sayısı 104.734 inlup. 
başvuruların İllerimize göre dağılımını gösteren form ekte sunulmjuştur. 

5233 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Zarar Tespit Komisyonları İllerde 
kurulduğundan, başvurularla ilgili kayıtlar il bazında tutulmakta olup, başvuruların ilçelere göre 
dağılımı ile ilgili bir kayıt bulunmamaktadır. 

Şu ana kadar sulhname imzalanan 755 vatandaşımıza 5.746.455 YTL nakdi ödeme 
yapılmıştır. Bunun illere göre dağılımını gösterir liste ekte sunulmuştur. 

4.5233 sayılı Kanun ile ilgili uyuşmazlıkların İdari yargı da değil de asliye hukuk 
mahkemelerinde çözümlenmesi ile ilgili olarak 5233 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hususunda Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır. 

5. 5233 sayılı Kanunun uygulanmasında Valiliklerimizin tereddüte düştüğü hususlar ile 
ilgili olarak zaman zaman genelgeler yapılmaktadır. Bazı hususlarda diğer Bakanlıkların da 
görüşlerine başvurulmakta ve Valiliklerimizin tereddütleri giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca 
Zarar Tespit Komisyonlarının daha etkin ve hızlı çalışmasının sağlanması ve uygulamada 
karşılaşılan sorunların giderilmesi için, Valiliklerin görüşleri de dikkate alınarak hazırlanan 
değişiklik tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Zararın tespit ve ölçümünde Komisyonca istenilecek belgeler Uygulama Yönetmeliğinin 
17 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu belgeler ile ilgili olarak, Kanunda yapılacak değişikliklere 
paralel ve müracaatçıların zararlarının kanıtlanmasında istenilecek belgeleri düzenleyen bu madde 
ile ilgili olarak Zarar Tespit Komisyonlarının takdir yetkilerini artıran değişiklik tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Zarar Tespit Komisyonları 5233 sayılı Kanunun amacına uygun etkili, hızlı ve terörden 
zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının adil bir şekilde karşılanması için çalışmalarını, 
sürdürmektedirler. ^>ns^ 

Bilgilerinize arz ederim. y ^ 

Eki: 
1-Bilgi Formu 
2-Ödenek Listesi 
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5233 SAYILI KANUNA GÖRE GÖNDERİLEN ÖDENEK 

İLİ 

Adana 
Adıyaman 
Artvin 
Batman 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Hakkari 
Hatay 
Iğd.r 
istanbul 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Mersin 
Osmaniye 
Şanlıurfa 
Şırnak 
Tokat 
Tunceli 

TOPLAM 

İMZALANAN SULHNAME 
SAYISI 

3 
7 
1 

151 
24 
101 
80 
82 
38 
1 

56 
18 
45 
45 
3 
5 
11 
18 
4 
17 
8 
6 

31 

755 

GÖNDERİLEN 
MİKTARI (YTL 

NOT: 2005 YILI BÜTÇESİNE 10.000.000 YTL ÖDENEK KONU 



5233 SAYILI KANUNA GÖRE İLLERE YAPILAN MÜRACAAT SAYISINI GÖSTERİR CETVEL (HAZIRA 
İL ADI 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYONKARAHİS/ 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
MERSİN 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
TOPLAM 

TOPLAM 
BAŞVURU 

SAYISI 

67 
176 
1 
1.634 
8 
39 
21 
11 
6 
2 
0 
7.212 
5.792 
21 
0 
116 
1 
3 
58 
4 
18.240 
4 
3.260 
423 
293 
0 
39 
4 
18 
8.925 
82 
2 
93 
319 
28 
1.618 
48.520 

TOPLAM 
KARAR VERİLEN 

BAŞVURU 
SAYISI 

11 
89 
1 
50 
0 
22 
15 
9 
4 
0 
0 
89 
244 
12 
0 
10 
1 
0 
21 
2 
369 
2 
382 
86 
41 
0 
0 
4 
11 
763 
58 
2 
56 
150 
23 
84 
2.611 

TOPLAM 
ZARARIN 

KARŞILANMASINA KARAR 
VERİLEN BAŞVURU SAYISI 

5 
10 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
24 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
150 
39 
1 
0 
0 
0 
4 
110 
17 
0 
18 
114 
10 
5 
780 

TOPLAM 
REDDEDİLEN 

KARAR 
SAYISI 

6 
79 
1 
50 
0 
22 
13 
8 
4 
0 
0 
65 
94 
12 
0 
10 
1 
0 
21 
2 
249 
2 
232 
47 
40 
0 
0 
4 
7 
653 
41 
2 
38 
36 
13 
79 
1.831 

TOPLAM 
SULHNAME 
TASARISINI 

İMZALAYANLARIN 
SAYISI 

0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
24 
101 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
82 
38 
1 
0 
0 
0 
0 
56 
18 
0 
18 
45 
0 
3 
479 

TOPLAM 
SULHNAME TASARISINI 

İMZALAMAYI KABUL 
ETMEYENLERİN (KABUL 

ETMEMİŞ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
92 

TOP 
NAKDİ O 

KARŞI 
ZARA 
MİKT 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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İL AOI 1 

KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMAR/ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
TOPLAM 

TOPLAM 
BAŞVURU 

SAYISI 

0 
2 
21 
40 
16 
5 
4 
55 
115 
246 
9.068 
0 
7.288 
0 
1 
16 
28 
6 
0 
7.586 
0 
240 
4 
33 
0 
11.363 
258 
0 
5.872 
1 
86 
0 
1 
0 
0 
42.355 

TOPLAM 
KARAR VERİLEN 

BAŞVURU 
SAYISI 

0 
2 
0 
35 
2 
5 
3 
35 
4 
64 
251 
0 
45 
0 
0 
16 
0 
5 
0 
152 
0 
0 
4 
24 
0 
425 
65 
0 
156 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 297 

TOPLAM 
ZARARIN 

KARŞILANMASINA KARAR 
VERİLEN BAŞVURU SAYISI 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
17 
15 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
10 
0 
38 
15 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
127 

TOPLAM 
«EODEOİLEN 

KARAR 
SAYISI 

0 
2 
0 
35 
2 
5 
3 
31 
4 
47 
236 
0 
35 
0 
0 
16 
0 
5 
0 
140 
0 
0 
4 
14 
0 
387 
50 
0 
150 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1.170 

TOPLAM 
SULHNAME 
TASARISINI 

İMZALAYANLARIN 
SAYISI 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
8 
11 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
31 
10 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 

TOPLAM 
SULHNAME TASARISINI 

İMZALAMAYI KABUL 
ETMEYENLERİN (KABUL 

ETMEMİŞ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 

TOP 
NAKDİ 

KARŞ 
ZAR 
MİK 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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BATMAN 

ŞIRNAK 

BARTIN 

ARDAHAN 

İĞDIR 

YALOVA 

KARABÜK 

KİLİS 

OSMANİYE 

DÜZCE 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

-0»LAM 
BAŞVURU 

SAVISI 

5.187 

7.381 

0 

2 0 

1.197 

5 

0 

6 

2 1 

4 2 

13.859 

104.734 

TOPLAV 
KARAR VERİLEN 

BAŞVURU 
SAYIŞ' 

3 2 8 

8 2 9 

0 

8 

1 2 4 

0 

0 

4 

1 2 

2 6 

1.331 

5.239 

TOPLAM 
ZARARIN 

KARŞILANMASINA KARAR 
VERİLEN BAŞVURU SAYISI 

2 0 4 

3 1 

0 

0 

4 3 

0 

0 

0 

5 

0 

2 8 3 

1.190 

TOPLAM 
REDDEDİLEN 

KARAR 
SAYISI 

1 2 4 

7 9 8 

0 

8 

8 1 

0 

0 

4 

7 

2 6 

1.048 

4.049 

TOPLAM 
SULHNAME 
TASARISINI 

İMZALAYANLARIN 
SAYISI 

1 5 1 

8 

0 

0 

4 5 

0 

0 

0 

4 

0 

2 0 8 

7 8 1 

SULHNAME TASARISINI 
İMZALAMAYI KABUL 

ETMEYENLERİN (KABUL 
ETMEMİŞ 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

2 

0 

8 

1 0 7 

TO 
NAKOI 
KARŞ 

MİK 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0\ 
ı—' 
O 
I 
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711.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, köye dönüş projesinin kapsamında olan köylere ve 
bunlara sağlanan desteklere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir AKSU'nun cevabı (7/7737) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

1987-2002 OHAL Bölgesinde 905 köy 2523 mezra toplam 3428 köy ve 
mezra çeşitli sebeplerle boşaltılmış ve bugün köye dönüş Projesinde; 

1- Köyüne dönüş yapılan köylerin isimleri nedir? Hangi illere 
bağlıdır? 

2- Köylünün tamamının köyüne geri dönüşü için bakanlığınızın ne 
gibi çalışmaları vardır? 

3- Göç edilen köyde, vatandaşımıza evinin yapımında, Ahır 
yapımında, maddi destek verilmektemidir? 

4- Köyün dönüşü için; yol yapımı, su sorunu, sağl ık ocağı, okul ve 
güvenlik sağlanması için ne gibi işlemler yapı lmaktadır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B050APK0010002/13- J2j24f£> O$V0jr2005 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL 
SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.O.10.00.02/13069 
sayılı yazısı ve ekleri. 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından, Sayın Bakanımız Abdûlkadir 
AKSU adına sunulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Sekreterliği, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru 
önergesinin incelenmesi neticesinde; 

Yaşadıkları yöreleri terk etmek zorunda kalan ailelerden gönüllü olarak geri dönmek 
isteyenlerin, kendi köylerine veya bunların civarında yada arazisi müsait başka yerlerde iskan 
edilmeleri, gerekli sosyal ve ekonomik altyapının tesisi ile bu yerleşmelerde sürdürülebilir 
yaşam koşullarının sağlanması amacıyla Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) 
yürütülmektedir. 
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KDRP kapsamında; Bingöl, Hakkari, Tunceli, Bitlis, Van, Muş, Elazığ, Adıyaman, 
Ağrı, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Sımak olmak üzere toplam 14 il bulunmaktadır. 

Projenin amaçlan doğrultusunda Genel Bütçe ödenekleri, İl özel İdareleri bütçeleri ile 
İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından harcamalar yapılmakta 
olup, bu harcamaların önemli bir bölümü yeniden yerleşilen bölgelere yönelik altyapı 
hizmetleri, istihdam yaratma, tarım, eğitim, sağlık ve dönen yurttaşlarımızın diğer 
ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde kullanılmaktadır. 

Projenin uygulandığı 14 ilimizin valiliklerinden alınan verilere göre, 30 Mayıs 2005 
tarihi itibariyle; Güvenlik nedenleriyle oturduğu köyleri terk etmek zorunda kalan 14 İlden 
939'u köy, 2019'u mezra olmak üzere toplam 2.958 yerleşim biriminden 58.368 hane, 
355.803 kişi ayrılmış olup, 20.525 hane, 125.539 kişi yaşadığı köylerine geri dönmüştür. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AbdülkadirAKSU 
sn 

712.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli Çınar İlçesine bağlı Yeşiltaş 
Köyündeki yol yapımı ve sondaj çalışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/7741) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut Dİ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Çınar ilçemize bağlı yeşiltaş köyümüzün önemli 
sorunlarından ; 

1- 3 km yoPun bakım,onarım ve yapılması gündeminizde midir? Bu 
yol yapılacak mıdır? 

2- Köy'de 120m derinlikte sondajla su çıkmamıştır. Su sorununun 
çözülmesi 200 m derinliğe inilmesi gerekir. Köyümüze su 
sağlamayı düşünmekte misiniz ? 

-2612 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/3-9S':7-S>2/5A /2,./£./2005 
(300)(317-01) 

KONU : 7/ 7741 Esas Numaralı 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 19.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13069-7/7741-13157/37180 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in "Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı 
Yeşiltay Köyündeki yol yapımı ve sondaj çalışmalarına ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında 
yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Yeşiltaş köyüne ait yolun 2005 yılı içerisinde yapılacağı, köyde 14.04.2005 tarihinde 
120 mt. derinliğinde sondaj kuyusu açıldığı, ancak formasyonda oluşan aşın yıkıntıdan dolayı 
120 metreden sonra ilerleme sağlanamadığı için zorunlu olarak kuyu açılmasının 
sonlandınldığı, köyün içme suyu probleminin çözümü için yeni bir hidrojeolojik etüt 
çalışması yapılarak ikinci bir sondaj kuyusunun açılması için çalışma yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Sülkadir AKSU 
Bakan 

713.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Diyarbakır merkeze bağlı Topraktaş Köyündeki 
sondaj dağıtımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7742) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdul Kadir AKSU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

U 
Mesut DEĞE! 

CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Merkeze bağlı Topraktaş Köyümüzün önemli 
sorunlarından; 

1- Topraktaş köyüne Sondaj vurulmuştur ancak dağıtımı 
yapılmamıştır. Dağıtım yapılması zorunluluktur. Bu konuda ne gibi işlem 
yapmaktasınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B .05 .0 .MAH.0 .65 .00 .002 /9 -9U- « H u y I.Z./.9../2005 
(300)(317-01) 

KONU : II 1742 Esas Numaralı 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 19.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1O.O0.02-
13069-7/ 7742-13171/37194/-sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEÖER'in "Diyarbakır merkeze bağlı Topraktaş 
Köyündeki sondaj dağıtımına ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Merkeze bağlı Topraktaş Köyünün, 5216 Sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi 
uyarınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilerek mahalleye dönüştüğü, su 
temin işinin Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından projelendirme 
aşamasında olduğu, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKŞ 
Baka 

714.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, ilaç fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7744) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞTNA 

Aşağıda yer alan konunun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

r.Ali Arslan 
Muğla Milletvekili 

ilaç fiyat kararnamesine göre "Referans olarak alınacak ürünlerin eczacılar tarafından 
ulaşılabilir olması gerekir.Bu amaca tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 
beş ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az 
yüzde bir pazar payına sahip olması gözetilir" denmektedir.Eczanelerde bulunan listelerde 
yıllar önce piyasaya sürülen ve piyasada bulunmayan ilaçların fiyatları yazmakta ve 
vatandaş anormal boyuttaki fiyat farkını ödemek zorunda kalmaktadır. 

1- Sağlık Bakanlığı'run en ucuz fiyat olarak saptadığı miktar, gündelik hayatta 
karşılığı olmayacak kadar düşüktür. Eczanelerde bulunan listeler yeni fiyat 
uygulamasıyla birlikte neden değiştirilmemiştir? 

2- Devletin ödediği fiyatla, reçetede yazan ilacın fiyatı arasında ciddi bir fark vardır. 
Çalışanların ve emeklilerin lehine bir uygulama olacağı iddiasıyla başlayan yeni 
fiyat uygulaması neredeyse ilacın %90'ını ödemek zorunda kalan vatandaşı mağdur 
etmektedir. Uygulamayla ilgili düzeltici önlemler alınacak mıdır? Hastaların zararı 
karşılanacak mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100IEGOOOOO/HukMev.AB 2 4 A$U 2005 
Konu :Yazılı Soru önergesi 

0 4 3 2 5 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19/7/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7744-13069 sayılı yazılan. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN tarafından verilen "İlaç fiyatlarının 
düzenlenmesi"ne ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN tarafından verilen "İlaç fiyatlarının 
dfizenlenmesi"ne ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

tlaç fiyat kararnamesine göre "Referans olarak alınacak ürünlerin eczacılar tarafından 
ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaca tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 
beş ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az 
yüzde bir pazar payma sahip olması gözetilir" denmektedir. Eczanelerde bulunan listelerde 
yıllar önce piyasaya sürülen ve piyasada bulunmayan ilaçlann fiyatlan yazmakta ve vatandaş 
anormal boyuttaki fiyat farkım ödemek zorunda kalmaktadır. 

1) Sağlık Bakanlığı'nın en ucuz fiyat olarak saptadığı miktar, gündelik hayatta karşılığı 
olmayacak kadar düşüktür. Eczanelerde bulunan listeler yeni fiyat uygulamasıyla birlikte 
neden değiştirilmemiştir? 

2) Devletin ödediği fiyatla, reçetede yazan ilacın fiyatı arasında ciddi bir fark vardır. 
Çalışanların ve emeklilerin lehine bir uygulama olacağı iddiasıyla başlayan yeni fiyat 
uygulaması neredeyse ilacın % 90'mı ödemek zorunda kalan vatandaşı mağdur etmektedir. 
Uygulamayla ilgili düzeltici önlemler alınacak mıdır? Hastalann zaran karşılanacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde, eşdeğer ilaç uygulaması 
gerçekleştirilmekte olup, bu kapsamda tüm kurumlar ilaç bedellerinin ödenmesinde en 
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ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate almaktadırlar. Fiyatları en ucuz olarak referans 
alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en 
ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna 
dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve 
pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden 
belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesine Geri ödeme Komisyonu 
yetkilidir. Eczacılar tarafından fatura düzenlenirken, eşdeğer ilaçlara ilişkin % 30 üst sınırı, 
yukarıda belirtilen esaslara göre bulunan indirimli bedeller üzerinden hesaplanmaktadır. 

Geri ödemede bu yıl uygulanmaya başlanan pozitif liste dinamik bir listedir. 
Firmaların ürettikleri yeni ürünlerin listeye girişi, ruhsatlandınlma ve satış izni gibi bazı 
belgelerin verilmesini takiben, bir değerlendirme toplantısı ile olmaktadır. Listede yer alan 
ürünler kendi dinamiği içerisinde tükenene değin listede kalmaya devam etmektedir. 

Ülkemizde ruhsatlanmış yaklaşık 8.300 ilaç bulunmaktadır. Fiyatları ilan edilen 
ürünlerin toplam sayısı ise 6.300 civarındadır. Görüleceği üzere yaklaşık 2000 kadar üründe 
firmalar fiyat güncellemesi, ithalat ya da üretim yapmamaktadırlar. Bazı ürünler ise firmalar 
arasında devredildikleri için mükerrer ürün konumundadırlar. 

2005 yılı Temmuz ayı başında geri ödeme kurumlan genişletilmiş eşdeğer 
listelerini bilgisayar sistemlerine girerken, % 1 pazar payını dikkate almayarak 
Bakanlığımızın ilaç fiyat listelerinde bulunmayan bazı ürünleri de eşdeğer listelerine dahil 
etmişlerdir. Bu husustaki aksaklıkların tespitini müteakiben 5 Temmuz 2005 tarihinde 
Bakanlığımızın da temsil edildiği bir toplantı yapılmıştır. Bu kapsamda tespit edilen, 
ürünler eşdeğer grubundan çıkartılmıştır.Bu ürünlerin tavana esas birim fiyat tespitinde 
dikkate alınmamaları, ancak firmalar yeni fiyat aldıklarında listeye dahil edilmeleri ve listede 
yer alma şartını taşımayanların listeden tamamen çıkartılması kararlaştırılmıştır. Toplantı 
kararlarının gereği olarak 391 ürün listeden aynı gün çıkartılmıştır.Halen hakkında benzer 
itirazlar olan ürünler gereği yapılmak üzere listelenmektedir. 

Piyasada bulunmayan ya da gerçekte eşdeğer olmayan ürünlerin eşdeğer listesine 
alınması sorununun en önemli kaynaklarından biri her geri ödeme kurumunun kendine özel 
geri ödeme listesini oluşturmasıdır. Maliye Bakanlığının başkanlığında toplanan Geri ödeme 
Komisyonu tarafından farklı geri ödeme listelerinin tek liste uygulamasına ilişkin çalışmalar 
da yoğun bir tempoda sürmektedir. 

Eşdeğer listesi uygulaması tüm gelişmiş ülkelerde de uygulanan ve geri ödeme 
kuruluşları tarafından giderleri azaltmaya yönelik uygulamalardır. Devletin ödediği fiyatla 
reçetede yazan ilacın fiyatı arasındaki fark eşdeğer ilaç uygulamasının bir sonucudur. Bu 
konuda yukarıda belirtilen aksaklıklar sonucu bazı ürünlerde yüksek fark çıkmışsa da gerekli 
düzenlemeler yapılmış olup, çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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715.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır'da düşen uçağın pilotlarının heyet 
raporu aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7746) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER V/ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi 24.09.2002 tarihinde 
TJ0y9falçak pilotlarından Alaaddin YUMAK'in almış olduğu rapor; 

İstanbul Alman Hastanesinden 28.11.2002 tarihinde İsmail Altuğ 
ULUSU pilotun almış olduğu heyet raporu; 

1-Söz konusu iki rapor ilgili hastaneden alınmışmıdır? Alınmışsa 
muayyene bitiş tarihi nedir? 

2-Bu heyet raporlarının tastikli bir suretini tarafıma ayrıntılı şekilde 
açıklamayı düşünüyormusunuz? 

3-Söz konusu kişilerin rapor alınıp alınmadığını açıklar mısınız? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B100THG0100005-5370-
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

,; 2608.GÇ» 1 6 6 7 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından verilen "Diyarbakır'da 
düşen uçağın pilotlarının aldıkları raporlar" konusu ile alakalı 7/7746 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. t\ 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakam 
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Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından "Diyarbakır'da düşen 
uçağın pilotlarının aldıkları raporlar" konusu ile alakalı olarak verilen yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 24.09.2002 tarihinde THY 
uçak pilotlarından Alaattin YUMAK'ın almış olduğu rapor; 

İstanbul Alman Hastanesinden 28.11.2002 tarihinde İsmail Altuğ 
ULUSU pilotun almış olduğu heyet raporu; 

SORU I- Sözkonusu iki rapor ilgili hastaneden alınmış mıdır? Alınmışsa 
muayene bitiş tarihi nedir? 

CEVAP 1- Altuğ ULUSU adına 28.11.2002 tarihinde Özel Alman 
Hastanesi'nde Havacılık Lisansları için ayni gün ICAO EK-I'e göre havayolu 
nakliye pilotluğuna elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmiştir. 

Alaattin YUMAK adına da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
l'akültesi tarafından 24.09.2002 tarihinde ICAO EK-I'e göre havayolu nakliye 
pilotluğuna elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ICAO 
Annex I Chapter 6 ve JAR-FCL 3 (Medical) kurallarına göre, yer ve uçucu 
personelin I., II. Ve III. Sınıf sağlık muayenelerinin ilk ve periyodik sağlık 
muayenelerini yapmak üzere belirledikleri üniversite hastaneleri, eğitim ve 
araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ile özel hastanelere sağlık kurulu raporu 
düzenleme yetkisi vermektedir. Bu iki hastane de bu kapsamda yetkilendirilmiş 
hastanelerdir. Düzenlenen raporlarlar, bu kapsamda ilgili mevzuat gereği 
periyodik olarak yapılan muayeneler sonucu düzenlenen sağlık kurulu 
raporlarıdır Bu raporlar l (bir) yıl süre ile geçerlidir. 

SORU 2- Bu heyet raporlarının tasdikli birer suretini tarafıma ayrıntılı bir 
şekilde açıklamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2- Raporların birer sureti ilişikte sunulmuştur. 

SORU 3- Sözkonusu kişilerin rapor alınıp alınmadığını açıklar mısınız? 

CEVAP 3- İlişik raporlardan da anlaşılacağı üzere, Ulaştırma Bakanlığı 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş hastaneler 
tarafından ilgili şahıslara rapor düzenlenmiştir. 

EKLER: 
EK-1 Rapor ı 
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716.- Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ'ın, röntgen cihazı alım ihalesinin dayandığı 
şartnameye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7747) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 08.07.2005 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığı'na devredilen ve şu an tüm işlemleri Bakanlığınızca takip edilen 
SSK'nın ilgili birimlerinin ihtiyaç duyduğu teçhizatın karşılanması için 13.09.2004 SSK 
Satmalına Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 140 adet Röntgen Cihazı alım ihalesine esas 
teşkil eden idari şartnamenin 49/2 ve 53/2 maddelerinde, sırasıyla işin süresinin 90 gün 
olacağı ve malın tamamının 90 içinde bir kerede teslim edileceği hükmü yer almıştır. 

Elde edilen bilgilere göre şartnamede belirtilen süre içinde 05.07.2005 tarihi itibariyle 
herhangi bir teslimatın yapılmadığı ifade edilmektedir. 

Yukarıdaki tespitlerimin ışığı altında, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasının 
kamu vicdanının tatmin olması acısından gerekliliğine inanır, saygılar sunarım. 

i i 

1. Şartnamede belirtilen ,90 günlük teslim süresi gerçekçi midir? 
I 

2. i Bu sektörde 90 gür içinde bu sayıda cihazı imal edecek ve "bir"kerede teslim 
edebilecek firma sayısı, pazar araştırması yapılarak belirlenmiş midir? Bu 
niteliklere sahip kaç firma vardır? 

3. Bu sektörde 90 gün süre içinde bu sayıda cihaz teslim edebilecek"firtna'"yok"is"e;'bu 
süre neden 90 gün olarak belirlenmiştir)? Sürenin bu şekilde belirlenmesi, ihaleye 
katılan firma sayısını azalttığı için, rekabeti önleyici bir durum oluşturmamakta 
mıdır? 

I , 
4. 90 günlük süre yeterli ise ve sektörde bu süre makul bir süre olarak kabul 

ediliyorsa, 90 günlük sürede mal teslim etmeyen firmaya yönelik hangi işlemler 
yapılmıştır? 

5. Bu ihaleden 17 gün sonra Sağlık Bakanlığı 23 adet röntgen makinesi alım ihalesi 
yapmıştır. Her iki ihalede alman makinelerin tek farkı, Sağlık Bakanlığı'nın 
alımındaki cihazların 300 mA, SSK'nın alımındaki cihazların ise 500 mA 
olmasıdır. O da yaklaşık makine başına fiyatı 1.000 YTL değiştirmektedir. 
SSK'nın ihalesini kazanan firma hemen hemen aynı model ve nitelikteki cihaz için 
SSK ihalesinde verdiği cihaz başına 57.158 YTL'lik fiyat yerine, Sağlık 
Bakanlığı'nın ihalesinde 30.488 YTL'lik fiyatı, yani yaklaşık %45'lik daha düşük 
bir fiyatı nasıl vermiştir? Bu durum SSK ihalesinde gerçek rekabetin sağlanmadığı 
ve gerçekçi fiyatın oluşmadığını göstermez mi? 
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6. Aynı tarihlerde Eskişehir İl Sağlık Müdürliiğü'nün benzer özelliklerdeki bir cihazı 
35.500 YTL'ye, Silifke Devlet Hastanesinin ise 38.000 YTL'ye aldığı 
düşünülürse, toptan alım yaparak fiyatın daha aşağıya çekilmesini amaçlayan 
SSK'nın, benzer bir cihazın tanesini 57.158 YTL'ye satın almasını nasıl 
değerlendirmek gerekir? Tek alımlarda bile fiyat yaklaşık %40-45 düzeyinde, 
SSK'nın alım yaptığı fiyatlardan aşağı olurken, SSK'da bu fiyattan bu cihaz nasıl 
alınabilmiştir? 

7. Sonuç olarak Bakanlığınıza devredilen SSK Hastanelerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda ihalesi yapılan ve Sağlık Bakanlığı'na teslimi gereken cihazların 
ihalesi ile ilgili olarak gerek şartnamenin oluştuaılması, gerek ihalenin yapılış 
biçimi ve gerekse ihale sonrası cihaz teslimatının yapılmaması ve son olarak da tek 
alımlarda bile oluşan fiyatın çok çok üzerinde bir fiyattan cihaz satın alınması gibi 
hususlar Bakanlığınızca incelenmiş midir? İncelendi ise ilgililer hakkında ne tür 
işlemler yapılmıştır? Ortada bir kamu zararı varsa bu zararın telafisi için neler 
yapılmıştır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.100.THG. 13.0.001-
1108.05* 15733 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Bila tarihli ve Kan.Kar.Müdürlüğünün 13069 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Fahrettin POYRAZ tarafından "SSK Satmalına Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 140 adet Röntgen Cihazı alım ihalesine ilişkin" 7/7747 sıra sayılı 
yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

. Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
E K L E R > Bakan 
EK 1-Önerge Cevabı 

oirtf W 
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Bilecik Milletvekili Sayın Fahrettin Poyraz tarafından verilen, SSK Satmalına 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 140 Adet Röntgen Cihazı alım ihalesine ilişkin 
7/7747 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Satınalma Sigorta 
Müdürlüğünce, sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları için 13.09.2004 tarihinde yaptığı, Röntgen 
cihazı alım ihalesinde 10.02.2005 tarihli sözleşme ile USX-RAY Röntgen A.Ş.'den 
500mA'lik 50 adet Röntgen cihazı alımını gerçekleştirmiştir. 

Sözleşme imzalanan firma 50 adet 500mA Röntgen Cihazını, 5283 sayılı Kanun 
gereğince 03.05.2005 tarihinde, Bakanlığımız Ana Donatım ve Bölge îkmal Müdürlüğüne 
teslim etmiş olup, SSK Başkanlığınca planlaması yapılmış olan kurumlara Bakanlığımızca 
dağıtımı yapılmaktadır. 

Söz konusu ihalenin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce SSK Başkanlığınca 
yapılmış olması nedeniyle tanzim edilen ihale şartnamesinin anılan maddeleri ile ilgili 
geçmişe yönelik olarak Bakanlığımızca bir değerlendinnede bulunulamayacağı, bu 
değerlendirmenin SSK Başkanlığınca yapılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Ayrıca, ihale aşamasında şartnamelerle ilgili şikayetlerin nihai değerlendirmesi, 4734 
sayılı Kamu thale Kanunu gereğince, Kamu İhale Kurumunca yapılmaktadır. 

717.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa'daki mahkeme ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7748) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa İlimiz sahip olduğu potansiyel ve gelişme sürecindeki gayreti sayesinde 
her geçen gün biraz daha büyümekte ve gelişmektedir. Bu süreç içerisinde ilimizde 
bazı eksiklikler de kendini ihtiyaç olarak göstermektedir. 

İlimizin, Bakanlığınız ile ilgili bazı ihtiyaçları son günlerde dikkat çekmektedir. 
Bu yöndeki eksikliklerin tamamlanması halkımızın büyük takdirini toplayacaktır. 

1. Kuruluşu Kanunlaşmış olan, Bölge Adliye Mahkemelerinden bir tanesinin, 
Bursa'nın ekonomik, coğrafi konumu ve sahip olduğu olanaklar sebebiyle 
ilimizde kurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu yönde çalışmalarınız 
mevcut mudur? 

2. Bursa ilindeki nüfus potansiyeli ve ticari konulardaki hareketlilik yüzünden iş 
mahkemelerindeki işlemlerde sonuçlar kolay alınamamaktadır. • Bu sorunun 
çözümlenmesi amacıyla ilimize yeni İş Mahkemeleri kurulması yönünde 
çalışmalarınız mevcut mudur? 

3. Bursa ilimizde yeni Aile Mahkemeleri açılması yönünde neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T C . 
ADALET BAKANLIĞI i2.£/ .&/2005 

Bakan 

BâJ 

T Ü R K t Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-13069 sayılı yazınız, 

b) 25/07/2005 tarihli ve 888 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7748 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7748 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bölge adliye mahkemesinin kurulmasına ve bu mahkemelere bağlanacak yerlerin 
tespitine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, Bursa İlinde bölge adliye mahkemesinin 
kurulması konusunun, bölgenin coğrafi konumunun ve mahallin iş durumunun dikkate 
alınması suretiyle değerlendirileceği; 

Öte yandan. Bursa İlinde yeni iş ve aile mahkemelerinin kurulmasının ise bölgenin 
coğrafî konumu ve mahallin iş durumunun göz önünde tutularak. Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun olumlu görüşünün de alınması suretiyle değerlendirileceği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. «. 
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718.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Ankara Adliyesinde infaz koruma memurları alımı 
için yapılan sözlü sınava ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7750) 

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

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Ç İ Ç E K tarafından 
yazılı olarak cevaplandırı lmasını arz ederim. 

•' Mesut D E Ğ E R 
C H P Diyarbakır Milletvekil i 

05 .05 .2005 tarihinde Ankara Adliyesinde infaz K o r u m a Memurlar ı 
alımı için yapı lan sözlü sınav gereğince başarı seviyesi 100,90,80,70 başarı 
puanı alarak belirlenmiş 70*in altı başarısız değerlendirme gösterilmiştir. 

1- Sözlü Sınavda 83. 881 puan alan sınavda başarısız gösterilmiş* 
a n c a k 7 0 puan alan başarılı gösterilmiştir. Bu sözlü s ınav hangi 
kısaslara göre yapılmıştır? Sözlü sınavda başarısız göstermek 
gerekçe değildir. Burada bir adaletsizliğin yapıldığına inanıyor 
musunuz? 

2- Ada le t Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK'in Demokrat kişiliğine 
inancım tam, bakanlıkta bir kadrolaşmanın o lup olmadığını 
söyleyebil ir misiniz? V a r mı? Yok mu? 

3 - Ş imdiye kadar Devlet kurumlarında personel al ımı merkezi 
yerleşt irmeyle yapıl ıyordu herkes yazılı s ınavda«akl ığ ı : puan 
çerçevesinde girebiliyordu. Yani sözlü s ınav, torpil haksızlık' 
iş lemlerine yer veri lmiyordu sözlü sınav kadrolaşma için bir yol 
m u d u r ? Sözlü sınav uygulamasından vazgeçmeyi düşünüyor; 
m u s u n u z ? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI • \ ^ . / ^ 2 0 0 5 

Bakan ^ \ \ 
91T -> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7750 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas'teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesini müsaadelerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakaıy' 
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T.C. 
A D A L E T BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/07/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-13069 sayılı yazınız, 

b) 25/07/2005 tarihli ve 885 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvçkırf"Mesüf "Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7750 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için' ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin besinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. """ ...,, • „/ [ 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği' , iki nüsha • hâl inde ' rlişilrte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7750 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun; 
"Adalet Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri" başlıklı Onuncu Kısmının "Kuruluş" 

kenar başlıklı 113. maddesinin (a) bendinde, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet 
komisyonlarının ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; başkanı ve bir asıl, bir yedek 
üyesinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek hâkimler ile o yer Cumhuriyet 
başsavcısından oluşturulacağı; (b) bendinde, idarî yargı adalet komisyonlarının bölge idare 
mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, iki 
asıl ve bir yedek üyesinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek idarî yargı 
hâkimlerimden oluşturulacağı; 

"Görevleri" kenar başlıklı 114. maddesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, çocuk 
ıslah ve eğitimevleri ile müşahede merkezlerinin memur ve hizmetlileri ile bütün ilk derece 
adalet mahkemelerinin, adliyeye bağlı dairelerin yazı işleri müdürleri, yazı işleri müdür 
yardımcıları, zabıt kâtipleri, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ve diğer müdür ve 
memurların; bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri, yazı işleri 
müdür yardımcılar, zabıt kâtipleri, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ile diğer müdür ve 
memurların ilk defa atanmalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan 
merkezî sınavda başanlı olup Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre 
adalet komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar arasından 
yapılacağı; atama işlemlerinin, adalet komisyonlarının teklifi ve Bakanlık onayı ile 
tamamlanacağı; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
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2802 sayılı Kanunun yukarıda yazılı hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından 
hazırlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10/07/2003 tarihli 
ve 25164 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği; söz konusu Yönetmeliğin 9. 
maddesine göre, adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak olan kadrolara, ilk 
defa atanacakların yazılı sınavda başarılı olanlar arasından söz konusu komisyonlar tarafından 
sözlü sınav ve mülakat sonucuna göre seçileceği; 13. maddesine göre, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınavda başarılı olanlar arasından, atamaları adalet 
komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü sınav ve mülakatları ile ilgili her türlü 
işlemlerin adalet komisyonlarınca yürütüleceği; 14. maddesine göre, Yönetmeliğin 5 ve 6. 
maddelerinde sayılan ve memuriyet için gerekli genel ve özel şartlan taşıyan adayların adalet 
komisyonlarınca sözlü sınav ve mülakatlarının birlikte yapılacağı; adayların başarılı 
olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden yapılacak olan değerlendirmede sözlü sınav ve 
mülakatın her birinden 100 tam puan üzerinden 70 puan almış olmalarının şart olduğu; 15. 
maddeye göre ise nihaî başarı listesinin, adayların yazılı ve sözlü sınav ile mülakatta aldıkları 
puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirleneceği; 

Ankara Adlî Yargı Adalet Komisyonu tarafından 18/04/2005 ilâ 13/05/2005 tarihleri 
arasında yapılan ve 11.223 adayın katıldığı infaz koruma memurluğu sözlü sınavında, söz 
konusu hükümlere göre, Türk Kültürü, Atatürk îlke ve İnkılapları, Tarih, Anadolu Coğrafyası 
ve Türk Edebiyatı konularından aday sayısı ve süreler nazara alınarak her adaya iki sorunun 
sorulduğu ve verilen cevaplar çerçevesinde değerlendirmenin yapıldığı; 

Öte yandan, Bakanlığımız taşra teşkilatında komisyonlar emrine yapılan açıktan 
atamalar, anılan Kanun ve Yönetmeliğin hükümlerine göre adlî ve idarî yargı adalet 
komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlık onayı ile tamamlanmakta olup, sözlü sınav ve 
mülakatın, adayların bizzat görülerek gerçek bilgi düzeyinin ölçülmesi, atanacağı kadronun 
gerektirdiği nitelikleri taşıyıp taşımadığının belirlenmesi, mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyi 
dışında konuları kavrama gücü ve intikal sürati, kendine güven, algılama yeteneği gibi 
karakter özellikleri, konuşma yeteneği, görünüş, toplumsal uygunluk, nezaket, ölçülülük, 
açıklık, inandırıcılık, konuya hakimiyet gibi yeteneklerin ölçülmesini sağladığı; sözlü sınav ve 
mülakata yer verilmeden yalnızca merkezî yazılı sınav neticesine göre ilk sırada yer alan 
adayların boş kadro sayısına göre başarılı sayılması, mesleği icra edecek personelde aranacak 
özelliklerin tamamen göz ardı edilmesi anlamına geleceğinden sözlü sınav ve mülakatın 
kaldırılmasına dair çalışmanın bulunmadığı; anılan Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde 
yapılan atamalara karşılık halen zabıt kâtipliğinde 379 münhal kadronun bulunduğu; 

Ankara Adlî Yargı Adalet Komisyonunun 22/07/2005 tarihli ve 2005/2915 sayılı 
yazısı ile Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. / 
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719.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, batık banka sahipleri ile TMSF arasında imzalanan 
sözleşmeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7751) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından 
ya/ılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEG-ER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Batık Banka sahipleri TMSF ile borcun tamamı için sözleşme 
yapanlar ve sözleşmeye imza atanlar suçun ikrarı niteliğinde görüldüğü bu 
nedenle ağır hapis cezası aldıkları, yine batık banka sahiplerinin bir kısmı' 
TMSF ile borcu ödemiyeceğini bu nadanla sözleşme yapmayanlar ise 
mahkemelerde ceza Cihedine gidilmediği görülmüştür. Hukukta temel 
prensip suç işleyenler cezasız kalmaz Anayasamızda kanun önünde herkes 
eşittir ilkesi gereğince; 

1- Anayasa ve kanunlar karşısındaki bu haksızlığın giderilmesi için 
bakanlığınızca bir çalışma var mıdır? 

2>- Bu konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlamakta mısınız? 
3- TMSF ile sözleşme imzalayanlar ağır ceza alıyorsa diğer banka 

sahipleri TMSF ile bundan sonra bir sözleşme imzalamayacakları 
gibi devlet alacağını tahsil edemeyeceği gibi yolsuzluk ve 
hortumlamaya hükümetiniz tarafından imkan sağlandığı inancı 
gündeme gelecek bu konuda ne düşünmektesiniz? 

T C . 
ADALET BAKANLIĞI JUı./âj./2005 

Bakan 
/£>OS 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖrNA 

Jlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 19/07/2005 tarihli ve A 01 0 GNS 
0.10.00.02-1 3069 sayılı yazınız. 

b) 25/07/2005 tarihli ve 884 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7751 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. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7751 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
223. maddesinin birinci fıkrasında, duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra beraat, 

ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi 
veya düşmesi kararı verilerek hüküm kurulacağı; ikinci fıkrasında, yüklenen fiilin kanunda 
suç olarak tanımlanmamış olması; yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit 
olması; yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması; yüklenen suçun sanık 
tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması; yüklenen 
suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde sanık hakkında beraat kararı 
verileceği; üçüncü fıkrasında, yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı 
veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması; yüklenen suçun zorunluluk hali 
ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi; meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş 
nedeniyle aşılması; kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi hallerinde, kusurunun 
bulunmaması dolayısıyla sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verileceği; 
dördüncü fıkrasında, işlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen, etkin 
pişmanlık, şahsî cezasızlık sebebinin varlığı, karşılıklı hakaret, işlenen fiilin haksızlık 
içeriğinin.azlığı dolayısıyla faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı 
kararı verileceği; beşinci fıkrasında, yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık 
hakkında mahkûmiyet kararı verileceği; altıncı fıkrasında, yüklenen suçu işlediğinin sabit 
olması hailinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik 
tedbirine hükmolunacağı; yedinci fıkrasında, aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden 
verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verileceği; sekizinci 
fıkrasında, Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma 
veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine 
karar verileceği; ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş 
olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma 
kararı verileceği; dokuzuncu fıkrasında, derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, 
düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemeyeceği; 

224. maddesinin birinci fıkrasında, mahkeme tarafından karar ve hükümlerin oybirliği 
veya oyçokluğuyla verileceği; 

225. maddesinin birinci fıkrasında, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen 
suça ilişkıin fiil ve faili hakkında verileceği; ikinci fıkrasında mahkemenin fiilin 
nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı olmadığı; 

Hükümlerinin düzenlendiği malûmlarıdır. Anayasa'nın 9. maddesindeki, yargı 
yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; Anayasa'nın 141. 
maddesinin üçüncü fıkrasında, bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak 
yazılacağı; 142. maddesinde, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama 
usullerinin kanunla düzenleneceği; 138. maddesindeki, hâkimlerin görevlerinde bağımsız 
oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine Köre hüküm 
verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye 
ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi 
bir beyanda bulunulamayacağı yönündeki amir hükümleri yukarıda anılan Kanun 
hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde, soru önergesine konu edilen davalarla ilgili 
hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

Blankalar yeminli murakıplarınca hazırlanan raporlarla tespit edilen, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda gerçekleştirilen usulsüz işlemler ile ilgilileri 
hakkında Cumhuriyet savcılığına Fon ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından suç duyurularında bulunulduğu ve halen yargılamaların devam ettiği Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun 12/08/2005 tarihli ve TMSF.BHI.223/33538 sayılı yazısıyla 
bildirilmiştir. 
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Öte yandan, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumayı, güven duygusu 
içinde bankalara para yatırmalarını sağlamayı; bankaların işlevlerinin gerektirdiği malî güç ve 
itibarı haliz olarak mevzuata, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun, emniyetli, seyyal ve 
verimli bjr şekilde çalışmasını sağlayacak ortamın tesisini; mevduatın sigortalanması suretiyle 
tasarruf sahiplerine diğer alacaklar karşısında bir imtiyaz tanınmasını amaçlayan; Türkiye'de 
kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında 
kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirketleri, Türkiye 
Bankalar Birliği. Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetlerini; ayrıca özel kanunlarla 
kurulmuş olan bankaları da özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun 
hükümlerine tâbi kılan 5387 sayılı Bankacılık Kanunu 02/07/2005 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş, ancak söz konusu Kanun, Sayın Cumhurbaşkanınca 92, 121 
ve geçici 23. maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için 
Anayasa"nın 89 ve 104. maddeleri uyarınca geri gönderildiğinden yürürlüğe girmemiştir. 

Biljgilerinizc arz ederim. 

720.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, dolaylı telefon dinlenmesinin yasal delil 
sayılmamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7752) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEĞER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Sbn dönemde Yargıtay Birinci Daire Başkanlığının vermiş olduğu 
karar; bir suçun izlenmesinde, yargı kararıyla verilen kişilerin telefon 
dinlenilmesi, ve bu telefonlara takılan ve suça asli iştirak konumundaki kişi, 
kişilerin yargıtay tarafından "Dolaylı telefon dinlenilmesi delil sayılmaz" 
kararı çerçevesinde; 

1- Suça asli iştirak konumunda olan, suçun asli faili konumunda olan 
yöneticisi çete oluşturmak, çete yönetiminde görünmek iddiası 
karşısında bu kişilerinde Adalette hesap vermeleri gerekirken 
dolaylı telefon dinlenmesi delil sayılmaması nedeniyle Adalet 
Bakanlığımız bu konuda ne düşünmektedir? 

2-* Dolaylı telefon dinlenmesi delil sayılması yönünde ne gibi yasal 
düzenlemeler yapılmaktadır? Yasal düzenleme hazırlığı yok ise 
neden? Adalet'ti nasıl sağlamayı ve yolsuzluğu önlemeyi nasıl 
düşünüyorsunuz? 
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T C . 
2.2.O&200S ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
9££ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/07/2005 tarihli ve A 01 O GNS 
0.10.00.02-13069 sayılı yazınız, 

b) 2S/07/200S tarihli ve 886 sayılı yazımız. 

îlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7752 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 yerilmesi istenilmiştir. 

3öz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte • 
sunulmuştur. • • •* 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7752 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasa'nın "Yargıtay" kenar başlıklı 154. maddesinin birinci fıkrasında. Yargıtayın. 
adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümlerin son inceleme mercii olduğu; kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakacağı; beşinci fıkrasında, Yargıtayın kuruluşu, işleyişi. Başkan, 
başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet 
Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim usullerinin, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceği; 

2797 sayılı Yargıtay Kanununun 1. maddesinde. Yargıtayın. adliye mahkemelerince 
verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son 
inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların 
hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkeme olduğu; Yargıtayın görevlerinin 
düzenlendiği 13. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde adliye mahkemelerince 
verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son 
merci olarak inceleyip karara bağlayacağı; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Anayasa'nın 9. maddesindeki yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağı; 142. maddesindeki, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri. 
işleyişi ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği; 138. maddesindeki, hâkimlerin 
görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî 
kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği; genelge 
gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme 
yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı yönündeki amir hükümleri 
yukarıda anılan hükümlerle birlikte değerlendirildiğinde, soru önergesine konu edilen Yüksek 
Yargıtay kararına ilişkin hususa cevap verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

Öte yandan; başta hukuk devleti ilkesi olmak üzere ceza muhakemesi hukukunun 
evrensel ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak kanunlaşan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun "İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" kenar başlıklı 135. maddesinde, 

"(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda. 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli 
veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir ve kayda 
alınabilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 
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yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi 
halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. 

(2) Şüphelinin tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. 
Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok 
edilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir 
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını 
tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay 
için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 

(4) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, kullanmakta olduğu mobil telefonun 
yeri. hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına 
istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, kullanılan mobil telefon 
numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu 
süre. bir defa daha uzatılabilir. 

(5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli 
tutulur. 

(6) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 
a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95), 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Parada sahtecilik (madde 197), 
8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220). 
9. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
10. Rüşvet (madde 252), 
1 I . Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
12. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
13. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 

335. 336, 337) suçları. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah 

kaçakçılığı (madde 12) suçları. 
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde 

tanımlanan suçlar. 
(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 

telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz."; 
"Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi" kenar başlıklı 137. 

maddesinde. 
"(1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya 

görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların 
yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve 
bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine 
getirilir; yerine getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve 
saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar. Cumhuriyet 
Savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı 
dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türkçe'ye çevrilir. 

(3) 1 35 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre 
hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından 
derhâl son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet 
savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit 
edilir. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde, en geç onbeş gün 
içinde. Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında 
ilgilisine yazılı olarak bilgi verir."; 

"Tesadüfen elde edilen deliller" kenar başlıklı 138. maddesinin ikinci fıkrasında, 
"Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan 

soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında 
sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil 
muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir." 

Hükümleri getirilerek, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi, tespiti 
ve kayda alınmasının şartları ve usulünün düzenlendiği, bu bağlamda tesadüfen elde edilen 
delillere yönelik önemli bir eksikliğin giderildiği düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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721.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Malkara İlçesinde doğal afetten zarar 
gören çiftçilere, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, 

Bursa - Yenişehir İlçesindeki çiftçilerin dolu yağışı nedeniyle mağduriyetlerine, 

Dolu yağışı nedeniyle mağdur olan Bursa - Yenişehir İlçesindeki çiftçilere, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7743, 7753, 7754) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

çpjk* 
Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili 

03.07.2005 Pazar günü Malkara İlçemize bağlı belde ve köylerimizde meydana 
gelen hortum, dolu ve şiddetli yağış; ekili alanlarda etkili olmuş ve ciddi boyutta hasara 
yol açmıştır. 

Yetkililerden aldığım ilk bilgiler, meydana gelen afetin, Çimendere ve Ballı 
köylerinde ekili alanların %90'ında, Çınarlıdere, Deliler, Vakıfıdemir, Dereköy, Müstecep, 
Ballısüle, Emirali, Aksakal, Hereke, Yenice, Ahievren köyleriyle, Sağlamtaş ve 
Balabancık Beldelerimizde ise, %10-50 arasında değişen kısmı zararlara sebep olduğu 
yönündedir. 

Afetten etkilenen köylerimizde yaşayan çiftçilerimiz ile yaptığım görüşmelerde; son 
birkaç yıldır, ürün fiyatlarında yaşanan olumsuzluklar ile gübre, mazot ve tohumluk gibi 
girdi fiyatlarındaki artışların kendilerini perişan ettiğini, belli ölçüde de olsa, 2005 yılı 
hasadına bağladıkları umutlarının bu kez de doğal afet sonucu söndüğünü, ifade 
etmektedirler. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Malkara ilçemizde meydana gelen afetin boyutları yukarıda belirtilen belde ve 
köylerimizin sınırlarını aşıyor mu? 

2- Meydana gelen hasarın toplam miktarı nedir? Afetten etkilenen çiftçilerimizin 
uğradıkları zararın, belli ölçülerde de olsa, karşılanması konusunda nasıl bir program ve 
zamanlama öngörülmektedir? 

3- Yaşanan afetten etkilenen çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının ivedi olarak ertelenmesini ve yeni bir ödeme planına 
bağlanmasını zorunlu görüyor musunuz? 
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07.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimizin Yenişehir ilçesi sebze yetiştiriciliği konusunda büyük emekler 
harcayan, fakat karşılığında ürününe karşılık alamayan çiftçilerimizle doludur. 

Yenişehir ilçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Ancak tanm ürünlerinin/ çeşitli 
sebeplerle zarara uğraması sonucunda çiftçimiz harcadığını yerine koyamadığı gibi, 
geçimini sağlayacak kazanç da elde edememektedir. 

Bursa ili Yenişehir ilçesinde 24.05.20QS tarihinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle 
çiftçilerimizin ürünleri telef olmuştur. Bakanlığınız kararı ile zarar gören çiftçilerimizin 
zararlarının karşılanması amacıyla 10.07.2003 tarihinde, il müdürlüğünüz bünyesinde 
çalışmalar başlatılmış ve ödemeler yapılacağı bildirilmiştir. Aradan geçen bunca 
zamana rağmen alacakları para miktarları belli olduğu halde, bu vatandaşlarımızdan 
paralarını alamadıkları yönde şikayetler gelmektedir. Parasını alamayan çiftçilerimiz 
çok zor duruma düşmüştür. Bu konunun çözülmesi Yenişehirli çiftçilerimiz için büyük 
önem taşımaktadır. 

1. Bursa ili Yenişehir ilçesinde 24.05.2003 tarihinde yaşanan dolu yağışı 

nedeniyle, ürünleri telef olan çiftçilerimizin tamamının ödemeleri ne zaman 

yapılacaktır? 

2. Buradaki çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 

3. Buradaki çiftçilerimizin desteklenmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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08.07.2005 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz eder im. 

Kemal D E M İ R E L 
Bursa Mi l le tvek i l i ' 

Bursa ilimizin Yenişehir ilçesi sebze yetiştiriciliği konusunda büyük emekler 
harcayan, fakat karşılığında ürününe karşılık alamayan çiftçilerimizle doludur. 

Yenişehir ilçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Ancak tarım ürünler inin, çeşitl i 
sebeplerle zarara uğraması sonucunda çiftçimiz harcadığını yerine koyamadığı g ib i , 
geçimini sağlayacak kazanç da elde edememektedir. 

Bursa ili Yenişehir ilçesinde 05.04.2004 tarihinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle 
çiftçilerimizin ürünleri te lef olmuştur. Bakanlığınız kararı i le zarar gören çiftçilerimizin 
zararlarının karşılanması amacıyla 25.06.2004 tarihinde, il müdürlüğünüz bünyesinde 
çalışmalar başlatılmış ve ödemeler yapılacağı bildiri lmiştir. Aradan geçen bunca 
zamana rağmen alacakları para miktarları belli olduğu halde, bu vatandaşlarımızdan 
bir kısmı alacakları bedellerin ancak " /olSIni alabilmişlerdir. Parasını alamayan 
çiftçilerimiz çok zor duruma düşmüştür. Bu konunun çözülmesi Yenişehirli çiftçilerimiz 
için büyük önem taşımaktadır. 

1. Bursa ili Yenişehir ilçesinde 05.04.2004 tarihinde yaşanan dolu yağışı 

nedeniyle, ürünleri telef olan çiftçilerimizin ödemeleri ne zaman 

tamamlanacaktır? 

2. Buradaki çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 

3. Buradaki çiftçilerimizin desteklenmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 12.0.APK.0.07-211 - <y 6 İLŞ lQ ^ $B&ÛÖ5 -> "<L5Î35 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazı. 

îlgide kayıtlı yazı ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/7743. 
Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e ait 7/7753 ve 7/7754 esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
EKLER: Bakan 
1- Görüş 7 /7743 , 7 7 5 3 , 7 7 5 4 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Enis TÜTÜNCÜ 

Tekirdağ Milletvekili 
Esas No : 7/7743 

03.07.2005 Pazar günü Malkara ilçemize bağlı belde ve köylerimizde meydana gelen 
hortum, dolu ve şiddetli yağış, ekili alanlarda etkili olmuş ve ciddi boyutta hasara yol 
açmıştır. 
Yetkililerden aldığım ilk bilgiler, meydana gelen afetin, Çimendere ve Ballı köylerinde 
ekili alanların %90'ında, Çınarlıdere, Deliler, Vakıfıdemir, Dereköy, Müstecep, Ballısüle, 
Emirali, Aksakal, Hereke, Yenice, Ahievren köyleriyle, Sağlamtaş ve Balabancık 
Beldelerimizde ise, % 10-50 arasında değişen kısmı zararlara sebep olduğu yönündedir. 
Afetten etkilenen köylerimizde yaşayan çiftçilerimiz ile yaptığım görüşmelerde; son birkaç 
yıldır, ürün fiyatlarında yaşanan olumsuzluklar ile gübre, mazot ve tohumluk gibi girdi 
fiyatlarındaki artışların kendilerini perişan ettiğini, belli ölçüde de olsa, 2005 yılı hasadına 
bağladıkları umutlarının bu kez de doğal afet sonucu söndüğünü, ifade etmektedirler. 
Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1) Malkara ilçemizde meydana gelen afetin boyutları yukarıda belirtilen belde ve 
köylerimizin sınırlarını aşıyor mu? 

SORU 2) Meydana gelen hasarın toplam miktarı nedir? Afetten etkilenen çiftçilerimizin 
uğradıkları zararın, belli ölçülerde de olsa, karşılanması konusunda nasıl bir program ve 
zamanlama öngörülmektedir? 

CEVAP 1-2) Tekirdağ tlinin Merkez, Hayrabolu ve Malkara İlçelerinde meydana gelen dolu 
afetinden 28 köyün 1003 çiftçisine ait 105.640 dekarlık buğday, ayçiçeği ve endüstri bitkileri 
ekili alanlarda % 20-100 oranında zarar meydana geldiğini bildiren ön bilgilerin yer aldığı 
afet ihbarı Bakanlığımıza intikal etmiştir. Konu ile ilgili hasar tespit çalışmaları devam 
etmekte olup, çiftçilerin durumlanm belirleyen ve kesin sonuçların yer aldığı İl Hasar Tespit 
Komisyonu Kararlarında yer alan talepler Bakanlığımızca değerlendirmeye alınacaktır. 

2090 sayılı Kanun kapsamında ülke genelinde tabii afetler nedeniyle tüm tanmsal varlığı % 
40 ve üzerinde zarar gören ve bu zararlannı diğer gelirleriyle karşılayamayacak durumda olan 
üreticilere İl Hasar Tespit Komisyonu Kararlan ile ödenek imkanlan çerçevesinde yardım 
yapılabilmektedir. 

SORU 3) Yaşanan afetten etkilenen çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının ivedi olarak ertelenmesini ve yeni bir ödeme planına 
bağlanmasını zorunlu görüyor musunuz? 

CEVAP 3) Konu ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan 
görüşte aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; 

Bilindiği üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandınlması ile 
ilgili 4603 sayılı Kanun hükümleri gereğince; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli Kanun ve Kararnamelerle verilmiş görevler 
nedeniyle doğan görev zaran alacaklarının tasfiye edileceği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne bedeli önceden ödenmeden görev verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
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Ayrıca, 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile tarımsal kredilerin ertelenmesi veya 
taksitlendirilmesine ilişkin Kararnameler yürürlükten kaldırılarak bu konuda doğan görev 
zararları Hazine Müsteşarlığınca T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ödenmiştir. 

Bu nedenle, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce görev zararı doğuracak erteleme 
yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul III. 
Bölge Başkanlığınca yapılan araştırmada; Malkara ilçesinde tabi afetten zarar gören 73 adet 
tarımsal kredi müşterisinin bulunduğu, ancak bu üreticilerin zarar oranlarının çok düşük 
seviyelerde gerçekleştiği ve banka şubelerine bugüne kadar herhangi bir erteleme talebinin 
intikal etmediği anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünden alman 
görüşte ise aşağıdaki şu ifadelere yer verilmektedir; 

Tarım Kredi Kooperatifleri anasözleşmesi gereği, çeşitli doğal afetler ve olağanüstü sebepler 
nedeniyle mahsulün en az 1/3 'nün hasar görmesi ve dolayısı ile gününde tahsil edilemeyecek 
duruma gelen kooperatif alacaklarına, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince her bir 
ortağın durumu incelenip faizli olarak ertelemesi yapılabilir. 

03.07.2005 tarihinde Malkara yöresinde meydana gelen dolu hasarlarının dışında Tekirdağ 
Merkez ilçe köyleri ve Çanakkale iline bağlı Evreşe beldesinde de dolu hasarları meydana 
gelmiştir. İl Hasar Tespit Komisyonu raporunda belirtilecek olan hasar oranı ve afetten zarar 
gören ortakların tespitini müteakip, rapor Merkez Birliğine iletilip onaylandıktan sonra, ilgili 
Kooperatiflere gerekli işlemlerin en kısa zamanda yapılması yönünde talimat verilecektir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7753 

Bursa ilimizin Yenişehir ilçesi sebze yetiştiriciliği konusunda büyük emekler harcayan, fakat 
karşılığında ürününe karşılık alamayan çiftçilerimizle doludur. 
Yenişehir ilçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Ancak tarım ürünlerinin, çeşitli sebeplerle 
zarara uğraması sonucunda çiftçimiz harcadığım yerine koyamadığı gibi, geçimini sağlayacak 
kazanç da elde edememektedir. 
Bursa ili Yenişehir ilçesinde 24.05.2003 tarihinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle 
çiftçilerimizin ürünleri telef olmuştur. Bakanlığınız karan ile zarar gören çiftçilerimizin 
zararlarının karşılanması amacıyla 10.07.2003 tarihinde, il müdürlüğünüz bünyesinde 
çalışmalar başlatılmış ve ödemeler yapılacağı bildirilmiştir. Aradan geçen bunca zamana 
rağmen alacaktan para miktarlan belli olduğu halde, bu vatandaşlarımızdan paralarını 
alamadıktan yönde şikayetler gelmektedir. Parasını alamayan çiftçilerimiz çok zor duruma 
düşmüştür. Bu konunun çözülmesi Yenişehirli çiftçilerimiz için büyük önem1 taşımaktadır. 
SORU 1) Bursa ili Yenişehir ilçesinde 24.05.2003 tarihinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle, 
ürünleri telef olan çiftçilerimizin tamamının Ödemeleri ne zaman yapılacaktır? 
SORU 2) Buradaki çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
SORU 3) Buradaki çiftçilerimizin desteklenmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1-2-3) Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; tabii afetlerden tüm tanmsal varlığı 
% 40 ve üzerinde zarar gören ve bu zararlarını diğer gelirleriyle karşılayamayacak durumda 
olan üreticilere yardım yapılmaktadır. Bu çerçevede, 25.06.2004 tarihinde oluşturulan 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında, sadece 2004 yılmda tabii afetlerden zarar 
gören çiftçilere nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, 2004 yılında afet 
tertiplerine aktanlan ödenek ile 2003 yılında zarar gören üreticilere yardım yapılamamıştır. 
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YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ 
ö n e r g e Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7 /7754 

Bursa ilimizin Yenişehir ilçesi sebze yetiştiriciliği konusunda büyük emekler harcayan, fakat 
karşılığında ürününe karşılık alamayan çiftçilerimizle doludur. 
Yenişehir ilçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Ancak tarım ürünlerinin, çeşitli sebeplerle 
zarara uğraması sonucunda çiftçimiz harcadığını yerine koyamadığı gibi, geçimini sağlayacak 
kazanç da elde edememektedir. 
Bursa ili Yenişehir ilçesinde 05.04.2004 tarihinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle çiftçilerimizin 
ürünleri telef olmuştur. Bakanlığınız kararı ile zarar gören çiftçilerimizin zararlarının 
karşılanması amacıyla 25.06.2004 tarihinde, il müdürlüğünüz bünyesinde çalışmalar 
başlatılmış ve ödemeler yapılacağı bildirilmiştir. Aradan geçen bunca zamana rağmen 
alacakları para miktarları belli olduğu halde, bu vatandaşlarımızdan bir kısmı alacakları 
bedellerin ancak %15'ini alabilmişlerdir. Parasını alamayan çiftçilerimiz çok zor duruma 
düşmüştür. Bu konunun çözülmesi Yenişehirli çiftçilerimiz için büyük önem taşımaktadır. 
SORU 1) Bursa ili Yenişehir ilçesinde 05.04.2004 tarihinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle, 
Ürünleri telef olan çiftçilerimizin ödemeleri ne zaman tamamlanacaktır? 
SORU 2) Buradaki çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
SORU 3) Buradaki çiftçilerimizin desteklenmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

C E V A P 1-2-3) Bursa îlinde meydana gelen dolu afetinden Vb 40 ve üzerinde zarar gören 500 
çiftçi ailesinin tarımsal varlıklarında toplam 7.482.181.000.000 TL tutarında zarar gördüğü 
Valilikçe alınan ti Hasar tespit Komisyon Kararı ile tespit edilmiştir. 2090 sayılı Kanun 
kapsamında tabii afetlerden tüm tarımsal varlığı °/o 40 ve üzerinde zarar gören ve bu 
zararlarını diğer gelirleriyle karşılayamayacak durumda olan üreticilere yardım yapılmaktadır. 
Bu çerçevede 25.06.2004 tarihinde oluşturulan Ekonomik Koordinasyon Kurulu 
Toplantısında, sadece 2004 yılında tabii afetlerden zarar gören çiftçilere nakdi yardım 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu Karara istinaden Bursa İli çiftçilerin T.C Ziraat Bankasından açtırmış oldukları hesap 
numaralarına Bakanlık Bütçesine aktarılan 50 Trilyon TL' l ik ödenekten kanuni ödeme 
bedelinin % 20 's ine tekabül eden 622.547.752.200 TL tahsis edilmiştir. 

Söz konusu afetten zarar gören çiftçilerin zararlarının ödenemeyen kısımları için Hasar 
Tespit Komisyonu Karar Tarihleri baz alınarak sıraya konulmuş olup, ödenek imkanları 
ölçüsünde çiftçilerimize yardım yapılacaktır. 

722.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Diyarbakır İli Lice ve Kulp ilçelerindeki Doğrudan 
Gelir Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına, 

Bir sosyal yardımlaşma kooperatifine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7755, 7756) 

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

ı v ^ h H ^ ? ™ ! ? so/ul*rtmın T a « ™ ve Köy İşleri Bakan. Say .n M e h m e t 
Mehd . E K E R tarafından yazıl , olarak cevapland.rılmasını arz eder im. 

Mesut DEĞEİ 
C H P Diyarbakır Milletvekili 

.. . M ^ i v a r b a k , r »» Lice ilçesinin Tarım işlemlerinin bitmesine karşın D G D 
hala ödenmemektedir . K u l p ilçesindeki tesbitlerin bitmesi beklenmektedir. 
Kulp .İçes.nde 2006-2007 ye kadar para alması mümkün gözükmemektedir . 

1- Lice ilçesinin D G Desteğinin ödenmesi için ne gibi işlemler 
yapı lmaktadır? 

2- Kulp ilçesindeki tesbitlerin askıda kalmasının gerekçeleri nedir? 
3 - Lice ilçesinin icmallerinin yatırılması, ve on gün süre ile askıda 

kalmasına rağmen 18 köye ödenmesi ve 3 8 köyün de zimmetli 
görünmesinin nedeni nedir? 

4- Kulp ve Lice'ye Doğrudan Gelir Desteği ödenecekmidir? 
Ödenecekse ne z a m a n ? 

- 2640 -



T.B.M.M. B:127 19 .9 .2005 0 : 2 

TÜRKİYE~BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehmet 
M elidi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEGE1 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Ali Bey köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 100x2 Sosyal 
Yardımlaşma Kooperatifi yatırıma alınması ile ilgili Bakanlığınıza 
müracaat yapılmıştır. 

1- Sosyal yardımlaşma Kooperatifin yatırıma alınması için ne gibi 
işlemler yapılmaktadır? Yatırıma alınmasını düşünüyormusunuz? 

2- Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- Ç&1^ " 4 .../6İV2Ö05 £D5 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazı. 

îlgi yazınız ekinde gönderilen, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'e ait 7/7755 ve 
7/7756 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER : 
1- Görüş 7/7755^ 
2- Görüş 7/7756 
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YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ 
Önerge Sahibi : Mesut D E Ğ E R 

Diyarbakır Milletvekili 
Esas No : 7/7755 

Diyarbakır ili Lice ilçesinin Tarım işlemlerinin bitmesine karşın D G D hala ödenmemektedir. 
Kulp ilçesindeki tespitlerin bitmesi beklenmektedir. Kulp ilçesinin 2006-2007 'ye kadar para 
alması mümkün gözükmemektedir. 

SORU 1) Lice ilçesinin Doğrudan Gelir Desteğinin ödenmesi için ne gibi işlemler 
yapılmaktadır? 

SORU 2) Kulp ilçesindeki tespitlerin askıda kalmasının gerekçeleri nedir? 

SORU 3) Lice ilçesinin icmallerinin yatırılması, ve on gün süre ile askıda 
kalmasına rağmen 18 köye ödenmesi ve 38 köyün de zimmetli görünmesinin nedeni nedir? 

SORU 4) Kulp ve Lice'ye Doğrudan Gelir Desteği ödenecek midir? ödenecekse 
ne zaman? 

C E V A P 1-2-3-4) Bakanlığımız Müfettişlerince düzenlenen Ön İnceleme Raporlarına 
istinaden aralarında Lice ve Kulp ilçelerinin de bulunduğu Diyarbakır ilinin 7 ilçesinde, 
toplam 154 köyde; 2001 , 2002, 2003 yıllarında fazla Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 
ödemesinde bulunulduğu tespit edilmiş ve bu alanlarda tespitlerin şahıs bazında tekrar 
yapılarak, haksız ödemelerin geri tahsil edilmesi için 2003 yılı DGD ödemeleri 
durdurulmuştur. 

Bu kapsamda, tespit çalışmalarına esas teşkil etmek üzere kullanılacak yönteme ilişkin 
Bakanlık talimatı Diyarbakır İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Diyarbakır ilinin diğer ilçeleri 
ile birlikte Kulp ve Lice ilçelerinin ödemeleri konuya ilişkin çalışmaların tamamlanmasını 
müteakip yapılacaktır. 

YAZILI SORU Ö N E R G E S İ 
ö n e r g e Sahibi : Mesut DEĞER 

Diyarbakır Milletvekili 
Esas N o : 7/7756 

Alibey köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 100x2 Sosyal Yardımlaşma Kooperatifi 
yatırıma alınması ile ilgili Bakanlığınıza müracaat yapılmıştır. 

SORU 1) Sosyal Yardımlaşma Kooperatifinin yatırıma alınması için ne gibi 
işlemler yapılmaktadır? Yatırıma alınmasını düşünüyor musunuz? 

SORU 2) Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? 

CEVAP 1-2) Söz konusu kooperatif, 25.02.2005 tarihinde Kırsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi kapsamında "Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı (100 aile x 2 baş)" proje konusu 
almış olup, 08.03.2005 tarihinde yatırım programına proje teklifinde bulunmuştur. 

2005 yılı Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında proje konusu ve proje teklifleri 
uygun görülen kooperatifler 04.03.2005 tarih ve P.PRO.01.001/791 sayılı yazı ile 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne önerilmiştir. 
Dolayısıyla ilgili kooperatifin proje teklif tarihi yatırım programının önerilme tarihinden 
sonradır. 

Diyarbakır İli Silvan İlçesi Alibey Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 'nce teklifi yapılan, 
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında "Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı 
(100 aile x 2 baş)" proje konusu ileride yapılacak programlarda değerlendirmeye alınacaktır. 
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723.-Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, ERDEMİR 'in özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7757) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını dilerim. 

Jj^&dzzğ. 
Prof. Dr. Mehmet Tomanbay 

Ankara Milletvekili 

Basında ERDEMtR'in (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.) özelleştirme 
çalışmalarının sürdüğü yönünde haberler yer almaktadır. 

Ekonomi biliminde özelleştirme, etkinlik amacıyla başvurulan bir uygulama olarak 
tanımlanmakta ve kamunun etkin ve verimli çalıştıramadıgı şirketlerin kamuya daha fazla yük 
olmasını engellenıek ve daha etkin ve verimli çalıştınlabilmesini sağlamak amacıyla özel sektöre 
devri olarak tanımlanmaktadır. 

1- ERDEMtR'in özelleştirilmesi bu amaçla mı istenmektedir? 
2- Bu amaçla isteniyorsa ERDEMÎR verimsiz ve etkin olmayan bir şekilde mi 

çalıştırılmaktadır? 
3- Son beş yılda ERDEMtR kar etmemekte midir? Son beş yılda yıllık karları ne kadardır? 
4- Son beş yılda kaç kişiye istihdam sağlamıştır. 
5- Eğer ERDEMİR son beş yılda sUrekli kar ediyorsa ve istihdam yaratmada büyük bir 

sorun yaşanmıyorsa özelleştirilmek istenmesine gerekçe olacak başka ne tür bir 
ekonomik olumsuzluk söz konusudur? 

6- özelleştirilmek istenmesinin yukarıda belirttiğim dışında bir başka amacı mı. vardır? 
7- Eğer başka bir amacı yoksa ERDEMtR'in özelleştirilmesinden vazgeçmeyi düşünüyor 

musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖIB.0.65.00.00/ -f S) E? -f -f 1 5 kÜtt 2005 
KONU * V >J X 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/77S7 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Basında ERDEMtR'in (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T~A.Ş.J özelleştirme 
çalışmalarının sürdüğü yönünde haberler yer almaktadır. 

Ekonomi biliminde özelleştirme, etkinlik amacıyla başvurulan bir uygulama olarak 
tanımlanmakta ve kamunun etkin ve verimli çalıştıramadıgı şirketlerin kamuya daha fazla 
yük olmasını engellenmek ve daha etkin ve verimli çalıştınlabilmesini sağlamak amacıyla özel 
sektöre devri olarak tanımlanmaktadır. 

SORU 1- ERDEMtR'in özelleştirilmesi bu amaçla mı istenmektedir? 

özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen özelleştirme uygulamalarında, sadece 
özelleşecek Şirketin ülke içindeki potansiyeli değil, dünya ölçeğinde gelecekteki pozisyonu da 
değerlendirilmektedir. Dünyada çelik sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler ERDEMİR'i de 
dünya ölçeğinde önemli bir konuma getirmiştir. Çelik fiyatları iniş döngüsüne geçmeden 
ERDEMtR'in özelleştirilmesi büyük bir fırsat olup güçlü ve stratejik bir ortağın ERDEMtR ve 
Türkiye çelik sanayinin geleceğini garanti altına alacağı düşünülmektedir. 

SORU 2- Bu amaçla isteniyorsa ERDEMİR verimsiz ve etkin olmayan bir şekilde mi 
çalıştırılmaktadır? 

ERDEMİR bugün itibarıyla değişen piyasa şartlarında rekabetçi yapısını ve karlılığını 
koruyarak büyümesini sürdürdüğü görülmektedir. Ancak ERDEMtR'in dünya ölçeğinde bir 
oyuncu olabilmesi için özellikle hammadde temini ve katma değeri yüksek yeni ürünlere 
yönelimi gibi alanlarda stratejik işbirliği yapmasının uzun dönemde fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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SORU 3- Son beş yılda ERDEMİR kar etmemekte midir? Son beş yılda yıllık karları ne 
kadardır? 

ERDEMlR'in son beş yıllık kar/zararı (milyon ABD Doları) 
Yıllar 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Kar/Zarar (Milyon ABD Doları) 
115,6 
-77,3 
-31,7 
268,9 
588,7 

Bilgiler sadece ERDEMtR'i içermekte olup, grup şirketlerini içermemektedir. 

SORU 4- Son beş yılda kaç kişiye istihdam sağlanmıştır? 

ERDEMlR'in son beş yıldaki istihdamı: 
Yıllar 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Personel Sayısı 
18.066 
17.482 
16.798 
15.964 
15.078 

Bilgiler sadece ERDEMİR'i içermekte olup, grup şirketlerini içermemektedir. 

SORU 5- Eğer ERDEMİR son beş yılda sürekli kar ediyorsa ve istihdam yaratmada 
büyük bir sorun yaşanmıyorsa ÖzelleştirUmek istenmesine gerekçe olacak başka ne tür bir 
ekonomik olumsuzluk söz konusudur? 

CEVAP 5- özelleştirme sadece şirketlerin karlı veya zararlı oluşuna bağlı olarak değil, 
ekonomide verimliliği artırmak için yapılmaktadır. 

SORU 6- ÖzelleştirUmek istenmesinin yukarıda belirttiğim dışında bir başka amacı mı 
vardır? 

CEVAP 6- Cevap 1 ve cevap 5'te açıklanmıştır. 

SORU 7- Eğer başka bir amacı yoksa ERDEMlR'in özelleştirilmesinden vazgeçmeyi 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 7- ERDEMİR, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 30.04.1987 tarih ve 
54 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınmıştır. 1990-1997 yıllan arasında çeşitli defalar 
özelleştirme yönünde önemli adımlar atılmıştır. Son olarak, 24 Mayıs 2004 tarihinde başlatılan 
ihale sürecinde ise konjonktürün özelleştirme açısından uygun oluşu etken olmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim ^ t ^ V 

Kpfflal UNAKITAN 
^Maliye Bakanı 
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724.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUGRUL 'un, Tümosan Traktör Fabrikasının satışına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7758) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın maliye Bakanı Kemal UNA KITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

M. Şerif ERTUGRUL 
Muş Milletvekili 

1-Tümosan traktör motor fabrikasını özelleştirme idaresinden 
satış yoluyla alan Alçelik Yapı inşaat sanayi Albayrak ' lara 
mı aittir. 

2- Satış bedeli ilgili şirketten ne şekilde tahsil edilmiştir. 
3- Özelleştirme kapsamına girmeyen ve daha sonra Sümer 

Holding'e devredilen ham madde stokları yedek parçalar ile 
üretim faaliyetlerinde kullanılan tüketim malzemelerinin hangi 
esasa göre aynı şirkete satışının yapıldığı ve taksitlendirildigi 
halde vadesi geçen taksitlerin neden bu güne kadar ödenmediği 
ayrıca yaklaşık 4.Tirilyon bedelle Alçelik yapı inşaat sanayi ve 
ticaret aş'ye bedelinin çok altında satılan bu hammaddenin 
karşılığının sözleşmede banka teminat mektubunun hemen 
Sümer Holding 'e verilmesi gerekirken bu güne kadar neden 
verilmediğinin vadesi geçen taksitlerle ilgili neden bir işlem: 
yapılmadığı 

4- Tümosan Traktör fabrikasının bugünkü değerinin en az ikiyüz 
milyon dolar (200.000.000$) olması gerekirken otuz milyon 
dolara (30.000.000$) satışının yapılmış olmasını ayrıca bir 
incelemeye tabii tutacak mısınız ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
- - feste 2005 

SAYI : B.02.1.ÖIB.0.65.00 1 0 1 9 1 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

M«.r«- ^ U t ™UJ e , t v e k i , i S a y , n M - Şerif ERTUGRUL taraf.ndan Türkiye Büyük Millet 
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SORU 2- Satış bedeli ilgili şirketten ne şekilde tahsil edilmiştir? 

CEVAP 2- Sümer Holding A.Ş.'ye ait TÜMOSAN İşletmesinin ALÇELİK Çelik 
Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına ilişkin 30.06.2004 tarihli sözleşmede, toplam 
27.200.000 ABD Doları tutarındaki satış bedelinin 5.440.000 ABD Dolarlık kısmının peşin 
ödenmesi, bakiye 21.760.000 ABD Dolarının sözleşme tarihini izleyen 4 yılda 4 eşit taksitte, 
LtBOR oranından işleyecek vade farkı ile birlikte tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Alıcı firma, 5.440.000 ABD Doları tutarındaki peşinat bedelini sözleşme imza tarihi 
olan 30.06.2004 tarihinde ödemiş, 29.06.2005 tarihinde ödenmesi gereken toplam 6.288.425 
ABD Doları (anapara+vade farkı) tutarındaki birinci taksit bedelini de vade tarihinde 
özelleştirme idaresi Başkanlığı hesabına yatırmıştır. 

Satış bedelinden vadeye bağlanan tutardan bakiye 16.320.000 ABD Doları anapara 
borcu, her biri 5.440.000 ABD Dolarlık üç eşit taksitte, ödeme tarihleri itibariyle LtBOR 
oranından işleyecek vade farkları ile birlikte 29.06.2006, 29.06.2007 vefke9t06«2Ö08 
tarihlerinde ödenecektir. 

SORU 3- özelleştirme kapsamına girmeyen ve daha sonra Sümer Holdinge 
devredilen hammadde stoklan yedek parçalar ile üretim faaliyetlerinde kullanılan tüketim 
malzemelerinin hangi esasa göre aynı şirkete satışının yapıldığı ve taksitlendirildiği halde 
vadesi geçen taksitlerin neden bugüne kadar ödenmediği ayrıca yaklaşık 4 Trilyon bedelle 
Alçelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A,Ş.'ye bedelinin çok altında satılan bu 
hammaddenin karşılığının sözleşmede banka teminat mektubunun hemen Sümer Holding'e 
verilmesi gerekirken bugüne kadar neden verilmediğinin vadesi geçen taksitlerle ilgili neden 
bir işlem yapılmadığı, 

CEVAP 3- 01.07.2004 tarihinde alıcısına devredilen TÜMOSAN Türk Motor Sanayi 
İşletmesinin Varlık Satış Sözleşmesinin 6. maddesinde ".... stoklar, yedek parçalar ile üretim 
faaliyetinde kullanılan tüketim malzemeleri fiili teslim tarihinde Şirketçe belirlenecek bedel 
üzerinden, Şirket tarafından ALICI'ya devredilecektir" denilmektedir. Stok kayıtlı değeri 
3.349.304,00.- YTL olan söz konusu stoklar, Sümer Holding A.Ş.'nce belirlenen 3.454.650,00.-
YTL bedel üzerine vade farkı eklenerek taksitlendirilmiştir. Mal bedelinin %25'i ve 
15.02.2005 vadeli 1. taksit tutarı 1.394.807,00.- YTL. tahsil edilmiş, kalan tutar için aşağıda 
dökümü yapılan çekler alınmıştır. Ağustos 2005 vadeli olanlar tahsile gönderilmiştir. 

Alınan çeklerin tarihi Tutarı 
01.08.2005 489.524,00.-YTL. 
20.08.2005 709.760.00.-YTL 
01.11.2005 502.997.00.-YTL 
02.12.2005 509.051.00.-YTL 
01.02.2006 516.470.00.-YTL 
01.05.2006 529.943.00.-YTL 

SORU 4- TÜMOSAN traktör fabrikasının bugünkü değerinin en az ikiyüz milyon 
dolar (200.000.000$) olması gerekirken otuz milyon dolara (30.000.000$) satışının yapılmış 
olmasını ayrıca bir incelemeye tabii tutacak mısınız? 

CEVAP 4- özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 18.8.1998 tarih ve 98/58 sayılı 
Kararı ile TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %100 kamu hissesi 
özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 

TÜMOSAN'daki Özelleştirme idaresi Başkanlığı hissesinin satışı için 08.3.2000 
tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve ÖYK'nın 05.7.2000 tarih ve 2000/55 sayılı Kararıyla 
TÜMOSAN'daki kamu hissesinin en yüksek teklifi veren Anadolu Ortak Girişim Grubuna 
55.500.000 (Ellibeşmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle satılmasına, Anadolu Ortak Girişim 
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Grubu tarafından sermayesinin en az %51'ini ortak girişim grubu üyelerinin oluşturacağı bir 
anonim şirketin kurulmaması veya kurulacak şirketin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina 
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının nakde 
çevrilerek İdare lehine irat kaydedilmesine ve hissenin ikinci yüksek teklif sahibi Konya 
Selçuklu Ortak Girişim Grubuna 55.250.000.- (Ellibeşmilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle 
satılmasına karar verilmiştir. Ancak her iki yatırımcı da Hisse Satış Sözleşmesini 
imzalamadıkları için geçici teminatları özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine irat kaydedilerek 
ihale iptal edilmiştir. 

TÜMOSAN özelleştirme idaresi Başkanlığının 27.02.2002 tarih ve 187 sayılı Olur'u ile 
gerek yönetim gerekse tüzel kişiliğinin devamından kaynaklanan giderlerden tasarruf 
sağlanmasını teminen, çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle 
birlikte Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek Holdinge ait TÜMOSAN/Türk Motor 
ve Traktör Sanayi İşletmesi (İşletme) haline dönüştürülmüştür. 

İşletmenin fabrikasının üzerinde kurulu bulunduğu arazi haricindeki arsaları ifraz 
edilerek sadece 1.618.464,41 m2 arazi ve üzerindeki fabrika varlık satışı yöntemiyle 
özelleştirilmek üzere 23.01.2004-04.03.2004 tarihleri arasında ihale ilanına çıkılmış ve 
ÖYK'nın 27.5.2004 tarih ve 2004/45 sayılı kararıyla 27.100.000 ABD Doları bedelle Alçelik 
Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye (Alıcı) satılmasına karar verilmiştir. Söz konusu ÖYK 
Kararına istinaden İdaremiz ile Alıcı arasında 30.6.2004 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi 
imzalanarak, 01.7.2004 tarihli protokolle İşletmenin Holding tarafından Alıcıya fiili devir 
teslimi gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, TÜMOSAN'ın lojmanları ve 1.883.286,49 m2 arsası ile üzerindeki diğer 
taşınmazlarının özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Diğer yandan, TÜMOSAN'ın gayrimenkullerinden; 
Konya Hinde tapunun 22410 ada, 2 parselde kayıtlı ve üzerinde cami bulunan 4727 m2 

arsa ÖYK'nın 01.7.1999 tarih ve 99/44 sayılı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis 
edilmek üzere 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden bilabedel Maliye Hazinesine, 

Nevşehir Hinde tapunun 147, 148, 149, 150, 151 ve 152 parsellerinde kayıtlı 737.948 m2 

arsa ÖYK'nın 12.10.1999 tarih ve 99/75 sayılı Kararı ile sosyal, kültürel ve sınai ihtiyaçlarında 
kullanmak amacıyla Nevşehir İl özel İdaresi MüdUrlüğU'ne tahsis edilmek üzere 4046 sayılı 
Kanunun 2/i maddesine istinaden bilabedel Maliye Hazinesine, 

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde, tapunun 22410 ada, 12 parselde kayıtlı 
4.419.771,10 m2 arsa ÖYK'nın 27.9.2000 tarih ve 2000/70 sayılı Kararı ile Organize Sanayi 
Bölgesi olarak kullanılmak kaydıyla, 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden, bilabedel 
Konya il özel idaresi Müdürlüğü'ne ve 

TÜMOSAN'a ait Aksaray İli, Merkez ilçesi, Aratol Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 
156 ada, 50 parsel, 22 cilt ve 2096 sayfada kayıtlı 50.000.00 m2 yüzölçümlü arazi ÖYK'nın 
24.02.2003 tarih ve 2003/03 sayılı Kararı ile, üzerindeki her türlü takyidatıyla birlikte; Sanayi ve 
istihdamın geliştirilmesi, yabancı sermayenin teşviki ve 3360 sayılı il özel İdaresi Kanununda 
belirtilen görev ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi için 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi 
çerçevesinde kamu yararı gözönüne alınarak bilabedel Aksaray İl özel idaresine 
devredilmişlerdir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim ^^^"yy 

efnalUNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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725- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER 'in, artan müze hırsızlıkları ve müzelerin güvenliğine 
n sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7759) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

İsparta Milletvekili 
Mevlüt COŞKUNER 

>\AAf 

Ülkemizde 2005 yılının ilk altı aylık döneminde 9 müze ve 3 ören yeri yeterli 
güvenliğin sağlanamaması sebebiyle soyulmuştur. Türkiye'de Topkapı, İstanbul 
Arkeoloji, Efes gibi büyük müzeler dışında Anadolu'da pek çok müzede alarm ve 
kapalı devre kamera sistemi bulunmamaktadır. 

Kısa süre önce Burdur'un Ağlasun Belediyesi itfaiye deposundaki ve Samsun'un 
Alaçam ilçesindeki sokaktaki tarihi çeşme çalınmıştır. Hırsızlar son olarak da 60 kg' 
lık Athena Büstünü Side Müzesinden, İsparta müzesinin bahçesinden ise 60-70 kg' 
lık 2 savaşçılı mermeri çalmışlardır. M.S. 2 yy. ait olduğu sanılan eser bahçede 
olduğundan, alarmda işe yaramamıştır. 

Son olarak birkaç gün önce ise, güvenlik bakımından Anadolu'daki müzelerden 
çok üstün olan ve Türk-lslam tarihi açısından önemli bir yere sahip Topkapı Sarayı 
soyulmuştur. Hırsızlar, aralarında 1 . Abdülhamit'in tuğrasının da bulunduğu 9 eseri 
çalmışlardır. 

S O R U 1 : 2005 yılı içerisinde artan bu müze hırsızlıklarını Bakanlık olarak siz neye 
bağlıyorsunuz ? 

SORU2: Ülkemiz de bulunan müzelerdeki güvenlik sistemleri yeterlimidir? Bu 
sistemlerin geliştirilmesi veya yeni güvenlik projeleri üretilmesi düşünülmek temidir? 

SORU3: Ülkemizin önemli değerleri arasında olan ve Anadolu topraklarında yaşamış 
çeşitli kültürleri günümüze taşıyan Müzelerimizin içinde bulunduğu diğer sıkıntıların 
çözümü hakkında neler düşünmektesiniz? 

SORU4: Ülkemiz müzelerinde çalışan idari personel ve güvenlik personeli 
konularında ne kadar uzmandır? İlgili personele eğitim verilmekte midir ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610ARGE-090 12L2Z2. -„ 0 
Konu : Soru önergesi <-7 ' o / 2005 

TÜRKİYE BÜVÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Bl: ̂ ^S^^S&SS^İ^SS^' —~Hlive 
^İS^J^^SSt^JS^ ÇOŞKUNER,İ" "775^3078 Esas 

Bilgilerinizi arz ederim. 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İN 7/7759-13078 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Ülkemizde 2005 yılının ilk altı aylık döneminde 9 müze ve 3 ören yeri yeterli 
güvenliğin sağlanamaması sebebiyle soyulmuştur. Türkiye'de Topkapı, İstanbul Arkeoloji, 
Efes gibi büyük müzeler dışında Anadolu'da pek çok müzede alarm ve kapalı devre kamera 
sistemi bulunmamaktadır. 

Kısa süre önce Burdur'un Ağlasun Belediyesi itfaiye deposundaki ve Samsun'un 
Alaçam ilçesindeki sokaktaki tarihi çeşme çalınmıştır. Hırsızlar son olarak da 60 kg'lık 
Athena Büstünü Side Müzesinden, İsparta müzesinin bahçesinden ise 60-70 kg'lık 2 savaşçılı 
mermeri çalmışlardır. M.S. 2 yy. ait olduğu sanılan eser bahçede olduğundan, alarmda işe 
yaramamıştır. 

Son olarak birkaç gün önce ise, güvenlik bakımından Anadolu'daki müzelerden çok 
üstün olan ve Türk-tslam tarihi açısından önemli bir yere sahip Topkapı Sarayı soyulmuştur. 
Hırsızlar, aralarında 1. Abdülhamit'in tuğrasının da bulunduğu 9 eseri çalmışlardır. 

SORU 1: 2005 yılı içerisinde artan bu müze hırsızlıklarını Bakanlık olarak siz neye 
bağlıyorsunuz? 

SORU 2: Ülkemizde de bulunan müzelerdeki güvenlik sistemleri yeterli midir? Bu 
sistemlerin geliştirilmesi veya yeni güvenlik projeleri üretilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 1-2: Bakanlığım müzeleri bekçi ve koruma güvenlik görevlileri tarafından 
korunmaktadır. Müzelerimizdeki bekçi ve koruma güvenlik görevlisi ihtiyacı kurumlar arası 
nakil ve 4046 Sayılı özelleştirme Kanunu kapsamında bulunan kurumlardan teklif edilen 
personelin atanması yoluyla karşılanmaya çalışılmakla birlikte S188 Sayılı özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun gereğince koruma ve güvenlik görevlisi hizmetlerinin, özel güvenlik 
şirketleri ve özel eğitim kurumlarınca karşılanması yoluna da gidilmektedir. 

Müzelerimiz faaliyete geçtikten sonra, kadro imkanları dahilinde yeteri kadar gece ve 
gündüz bekçileri görevlendirilmektedir. Ayrıca, müzenin bahçesini ve çevresini kontrol 
altında tutmak amacıyla her müzede olmamakla beraber bir veya birkaç "Koruma Görevlisi" 
atanmaktadır. Yine kadro imkanları ölçüsünde bu gibi atamalara devam edilmektedir. Gerek 
bekçiler ve gerekse koruma görevlililerine Ateşli silahlar Kanunu hükümleri çerçevesinde 
tabanca ve mermi verilmektedir. 

Eserlerin korunması için, güvenlik güçlerine bağlı alarm sistemi kurulmuştur. İl ya da 
İlçe Emniyet Müdür ya da Amirlikleri ile müzelerimiz devamlı koordine içerisinde 
bulunmakta, emniyet ekipleri tarafından özellikle geceleri zaman zaman kontrol edjlıgejkjtedir. 

Müze binaları genelde şehir merkezlerinde veya merkezlere yakın yerlerde, 
muhafazalı müstakil bir bahçe içerisinde tek veya iki katlı olarak inşa edilmektedir. 

Müze binası hizmete girmeden veya girdikten hemen sonra pencereler ve benzeri 
boşluklara demir parmaklar, depo kapıları dahil bütün kapılara da demir çerçeve yaptırılarak 
koruma altına alınmıştır. 

Müze bahçesinin emniyetini sağlamak için ise, bahçe duvarları belirli bir yüksekliğe 
kadar inşa edilmiş olup, üzerine insanların çıkamayacağı şekilde çit veya demir korkuluklar 
yerleştirilmiştir. Ayrıca, son yıllarda bütçe imkanları nispetinde aşama aşama müzelerimizde 
yangın ve soyguna karşı kapalı devre güvenlik sistemi kurulmaktadır. 

Bu hususların ötesinde, büyük müzelerimizde kapalı devre güvenlik sistemi ile müze 
binaları her an kontrol edilmektedir. 

SORU 3 : Ülkemizin önemli değerleri arasında olan ve Anadolu topraklarında yaşamış 
çeşitli kültürleri günümüze taşıyan müzelerimizin içinde bulunduğu diğer sıkıntıların çözümü 
hakkında neler düşünmektesiniz? 
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SORU 4: Ülkemiz müzelerinde çalışan idari personel ve güvenlik personeli 
konularında ne kadar uzmandır? İlgili personele eğitim verilmekte midir? 

CEVAP 3-4: Müzelerimizin çağdaşlaştırılması ve günün koşullan içinde hak ettiği 
konuma taşınabilmesi için, koruma, sergileme, güvenlik, uzman personel, envanterleme, 
araştırma, kendini yenileme, otomasyon eğitim vb. alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir. 

Müzelerimizde çalışan idari personel, konusunda deneyimlidir. Ayrıca Bakanlığım 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce zaman zaman düzenlenen hizmet içi eğitim 
seminerlerine personelimizin katılımı sağlanmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı müzelerde bulunan koruma ve güvenlik görevlerinin eğitimi ise 
5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtildiği üzere, 
Emniyet Müdürlüklerince verilmekte olup, her yıl özel güvenlik görevlilerinin eğitim 
seminerlerine katılımı sağlanmaktadır. 

726.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'in, İstanbul'u tanıtan bir kitapçıkta yer alan ifadelere 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7760) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 07.07. 2005 

Osman KAPTAN 1 
Antalya Milletvekili / 

1- İstanbul'da yapılan 22. Dünya Mimarlar Kongresinde; İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlattırılıp, yurt dışından gelen 
katılımcılara dağıtıldığı anlaşılan İstanbul ll'ini tanıtan bir kitapçıkta, 
"Cumhuriyetin ilanı, kentin tarihi statü ve prestijini zayıflattı", "dini açıdan İslam 
Dünyası'nın halifelik merkezi unvanını, dergahların kapatılmasıyla da zengin 
mistik tarihini kaybettiği" şeklinde, Cumhuriyet Rejimini ve Cumhuriyet dönemi 
yönetimi hakkında, yanlış, gerçek dışı bilgiler verildiği, küçümseyici ifadeler 
kullanıldığını biliyor musunuz? 

2- "Fuhuş'u Ruslar Getirdi" anlamına gelecek ifadelerin kullanılması 
komşumuz bir Ülke halkını rencide edip turizmimizi olumsuz etkilemeyecek 
mi? Bu olumsuz etkilemeye karşı gerekli tedbirler alınacak mı? 

3- Ülke Turizmimiz ve Çağdaş Türkiye İmajının zedelenmesine sebep" 
olacak böyle bir yayının hazırlattırılması ve dağıtılmasında Bakanlığınızın 
görüşü alınmış mıdır? 

At- Bundan böyle Belediyelerimizin Anayasamızda tanımlanan 
rejimimizin özüne aykırı ve Turizmimizi olumsuz etkileyecek bu tür faaliyetleri 
yapmamaları için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610ARGE-090 IZbO.1^ 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 19/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/13069 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN'ın 7/7760-13112 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN KAPTAN'IN 7/7760-13112 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
SORU 1 : İstanbul'da yapılan 22. Dünya Mimarlar Kongresinde; istanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından hazırlattırılıp, yurt dışından gelen katılımcılara dağıtıldığı anlaşılan 
İstanbul İlini tanıtan bir kitapçıkta, "Cumhuriyetin ilanı, kentin tarihi statü ve prestijini 
zayıflattı", "dini açıdan İslam Dünyasının halifelik merkezi unvanını, dergahların 
kapatılmasıyla da zengin mistik tarihini kaybettiği" şeklinde, Cumhuriyet Rejimini ve 
Cumhuriyet dönemi yönetimi hakkında, yanlış, gerçek dışı bilgiler verildiği, küçümseyici 
ifadeler kullanıldığım biliyor musunuz? 

SORU 2 : "Fuhuşu Ruslar Getirdi" anlamına gelecek ifadelerin kullanılması 
komşumuz bir ülke halkım rencide edip turizmimizi olumsuz etkilemeyecek mi? Bu olumsuz 
etkilemeye karşı gerekli tedbirler alınacak mı? 

SORU 3: Ülkemiz turizminin ve Çağdaş Türkiye İmajının zedelenmesine sebep 
olacak böyle bir yayının hazırlattırılması ve dağıtılmasında Bakanlığınızın görüşü alınmış 
mıdır? 

SORU 4: Bundan böyle belediyelerimizin Anayasamızda tanımlanan rejimimizin 
özüne aykırı ve turizmimizi olumsuz etkileyecek bu tür faaliyetleri yapmamalan için ne tür 
önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1-2-3-4: özel veya tüzel kişiler tarafından Türkiye'de basımı veya dağıtımı 
yapılan kitapların önceden incelenmesi, görüş bildirilmesi veya basımına izin verilmesi gibi 
konular Bakanlığımın görev alanı dışındadır. Sadece Bakanlık yayınlarımız Bakanlığım 
"Yayın Danışma Kurulu"nun kararı ile basılmaktadır. 

Bu nedenle söz konusu kitabın hazırlık ve dağıtım aşamalarında Bakanlığım görüşüne 
başvurulmamıştır. Yerel Yönetimler bu tür faaliyetleri tamamen Bakanlığımdan ayrı olarak 
yürütmektedirler. Bu konuda Bakanlığımın herhangi bir müdahalesi söz konusu olmamıştır. 

2?I Si 2005 
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727.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Akşehir Türk Telekom Müdürü ve bir memuru adına 
açılan soruşturmaya ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7761) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn.Binali Yıldırım 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere gSre; Osman kızı Şey naz Selçuk 13 yıldan 
bu yana Akşehir Türk Telekom'da çalışmaktadır. Disiplinli ve başarılı bir memurdur. Hakkında 
herhangi bir disiplin uygulaması söz konusu olmamıştır. Babası Osman Selçuk, ilçede CHP'li 
olarak tanınmaktadır. 

Ortada hiçbir haklı sebep söz konusu olmamasına rağmen; Akşehir Telekom 
Müdürü Şahin Türkcan, Şeynaz Selçuk'a yönelik olarak, psikolojik baskı boyutlarına varan 
haksız ve keyfi davranışlarda bulunmaktadır. Adı geçenin, mesai arkadaşlarıyla ilişkilerine 
müdahale edilmekte, zaman zaman ve sıkça makamına çağırarak psikolojik şiddet ve baskı 
uygulamaktadır. Şeynaz Selçuk'un kişiliğine ve babasına yönelik olarak, daire içinde ve daire 
dışında yakışıksız ifade ve davranışlarda bulunmaktadır. Şeynaz Selçuk'un ailesinin görüşme 
taleplerini geri çevirmekte, muhatap olmamaktadır. 

Bu davranışları öylesine ileri boyutlara ulaşmıştır ki; Türk Telekom III. Bölge 
Müdürlüğü 10 Temmuz 2003 tarihli yazısıyla; bütün bu hususları tespit etmiş; Şahin 
Türkcan'ın, personeliyle olan ilişkilerinde asgari idari anlayışı göstermediğini, şirket 
yapısına ve hizmet anlayışına uygun tavırlar oluşturmadığını, idari mevzuatın gerektirdiği 
kurallara titizlikle uyulmadığını tespit ederek yazılı olarak uyarılmasına karar vermiştir. 

Ancak, adı geçen bu uyandan sonra da aynı davranışlarını ısrarla sürdürmüş, 
Şeynaz Selçuk'un talebi olmadığı halde Ilgın ilçesine tayine zorlamıştır, il Müdürü de bir 
anlamda bu davranışlara prim vermiştir. 

Hal böyle iken Şeynaz Selçuk'un Ilgın'da da benzer davranışlara maruz kaldığı 
ifade edilmektedir. Şeynaz Selçuk ve ailesi gerçek anlamda psikolojik bunalım sürecine 
girmiştir. 

Şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı Makamı'na, T B M M Başkanlığı'na, 
Başbakanlık Makamı'na , Ulaştırma Bakanlığı'na, T B M M tnsan Hakları Komisyonu 
Başkanlığı'na, Türk Telekom Personel Genel MüdUrluğu'ne ve tnsan Hakları 
Başkanlığı'na iletmiş durumdadırlar. 

Sorunun, kronik ve müstacel bir hal aldığı görülmektedir. 

Akşehir Türk Telekom Müdürü Şahin Türkcan ve Konya Türk Telekom il 
Müdürü Ahmet Uslu'nun olayları partizanca bir yaklaşım içinde değerlendirdikleri 
görülmektedir. Akşehir Türk Telekom Müdürünün partizanca uygulamaları sebebiyle birkaç defa 
soruşturma geçirdiği ve daire çalışanlarının huzursuz oldukları yolunda bilgiler tarafımıza 
ulaşmıştır. 

A ç ı k l a n a n s e b e p l e r l e a ş a ğ ı d a k i h u s u s l a r ı n c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı 
t a l e p e t m e k g e r e ğ i d o ğ m u ş t u r ; 

1 - Ş e y n a z S e l ç u k h a k k ı n d a herhangi bir d i s i p l i n s o r u ş t u r m a s ı v e 
m ü e y y i d e u y g u l a n m a s ı s ö z k o n u s u m u d u r ? 

Y u k a r ı d a an la t ımı y a p ı l a n o lay lar doğru m u d u r ? 

A n l a t ı m ı y a p ı l a n s ü r e c i , sağ l ık l ı bir ş e k i l d e d e ğ e r l e n d i r e c e k kapsaml ı 
bir soruşturma y a p ı l m ı ş m ı d ı r ? 

2 - A k ş e h i r Türk T e l e k o m M ü d ü r ü Şahin T ü r k c a n ' ı n , b u g ö r e v v e 
ö n c e s i n d e m ü t e a d d i t soruş turmalar g e ç i r d i ğ i doğru m u d u r ? B u soruşturmalardaki 
iddialar nedir? S o r u ş t u r m a s o n u ç l a r ı n e o lmuştur? 

A d ı g e ç e n h a n g i t a r i h t e n b u y a n a A k ş e h i r ' d e g ö r e v yapmaktad ır? 
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. ' T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 11 .0 .APK.0.10.01.610-01/ — HjZft "Z-%61 
KONU :Konya Milletvekil i 

Sayın Atilla KART'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

llgi:TfcMM Başkanlığının 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazısı. 

i Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/7761-13117 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı* ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. v 

' Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

E K : 
1- Cevap formuı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
7/7761 -13117 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

: Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgeler göre; Osman kızı Şeynaz Selçuk 13 yıldan 
bu yana Akşehir Türk Telekom'da çalışmaktadır. Disiplinli ve başarılı bir memurdur. 
Hakkında herhangi bir disiplin uygulaması söz konusu olmamıştır. Babası Osman 
Selçiuk, ilçede CHP'li olarak tanınmaktadır. 

Ortada hiçbir haklı sebep söz konusu olmamasına rağmen; Akşehir Telekom 
Müdürü Şahin Türkcan, Şeynaz Selçuk'a yönelik olarak, psikolojik baskı boyutlarına 
varan haksız ve keyfi davranışlarda bulunmaktadır. Adı geçenin, mesai arkadaşlarıyla 
ilişkilerine müdahale edilmekte, zaman zaman ve sıkça makamına çağırarak 
psikolojik şiddet ve baskı uygulamaktadır. Şeynaz Selçuk'un kişiliğine ve babasına 
yöneilik olarak, daire içinde ve daire dışında yakışıksız ifade ve davranışlarda 
bulunmaktadır. Şeynaz Selçuk'un ailesinin görüşme taleplerini geri çevirmekte, 
muhatap olmamaktadır. 

! Bu davranışları öylesine ileri boyutlara ulaşmıştır ki; Türk Telekom III. Bölge 
Müdürlüğü 10 Temmuz 2003 tarihli yazısıyla; bütün bu hususları tespit etmiş, Şahin 
Türkçan'ın, personeliyle olan ilişkilerinde asgari idari anlayışı göstermediğini, şirket 
yapışma ve hizmet anlayışına uygun tavırlar oluşturmadığını, idari mevzuatın 
gerektirdiği kurallara titizlikle uyulmadığını tespit ederek yazılı olarak uyarılmasına 
kararjvermiştir. 

Ancak, adı geçen bu uyarıdan sonra da aynı davranışlarını ısrarla sürdürmüş, 
Şeynaz Selçuk'un talebi olmadığı halde Ilgın İlçesine tayine zorlamıştır. İl Müdürü 
de bir anlamda bu davranışlara prim vermiştir. 
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I Hal böyle iken Şeynaz Selçuk'un Ilgın'da da benzer davranışlara maruz kaldığı 
ifade edilmektedir. Şeynaz Selçuk ve ailesi gerçek anlamda psikolojik bunalım 
sürecilne girmiştir. 

Şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı Makamı'na, TBMM Başkanlığı'na, 
Başbakanlık Makamı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na, TBMM İnsan Haklan Komisyonu 
Başkarılığı'na, Türk Telekom Personel Genel Müdürlüğü'ne ve İnsan Hakları 
Başkanlığı'na iletmiş durumdadırlar. 

Sorunun, kronik ve müstacel bir hal aldığı görülmektedir. 
Akşehir Türk Telekom Müdürü Şahin Türkcan ve Konya Türk Telekom İl 

Müdürü Ahmet Uslu'nun olayları partizanca bir yaklaşım içinde değerlendirdikleri 
görülmektedir. Akşehir Türk Telekom Müdürünün partizanca uygulamaları sebebiyle 
birkaç: defa soruşturma geçirdiği ve daire çalışanlarının huzursuz oldukları yolunda 
bilgilet tarafımıza ulaşmıştır. 

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek 
gereği (doğmuştur; 

\ -Şeynaz Selçuk hakkında herhangi bir disiplin soruşturması ve müeyyide 
uygulanması söz konusu mudur? Yukarıda anlatımı yapılan olaylar doğru mudur? 
Anlatıldı yapılan süreci, sağlıklı bir şekilde değerlendirecek kapsamlı bir soruşturma 
yapılmış mıdır? 

2j-Akşehir Türk^Telşkom Müdürü Şahin Türkcan'in, bu görev ve öncesinde 
müteadjdit soruşturmalar getirdiği doğru mudur? Bu soruşturmalardaki iddialar nedir? 
Soruştujrma sonuçlan ne olmuştur? Adı geçen hangi tarihten bu yana Akşehir'de 
görev yapmaktadır? 

CEVAP: 

Akşehir Telekom Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Şeynaz 
Selçuk'un babası Osman Selçuk isim ve imzasıyla Başbakanlığa, Ulaştırma 
Bakanlığı'mıza ve T. Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilen 
25.03.2005 tarihli şikayet dilekçesinde yer alan hususlarla ilgili olarak Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. Teftiş Kurulu Başmüfettişi tarafından belgeler üzerinde 
yapılan incelemeler ve ilgili kişilerin beyanlarının değerlendirilmesi sonucunda; 

Akşehir Telekomda işlerin iyice keyfıleştiği, İl Yöneticisinin ve İlçe 
Müdürünün koyu bir MHP'li olduğu, görev ve yetkilerini sırf kendi menfaat ve 
amaçları için kullandıkları, Telekom Müdürünün personeline, çıkarına göre ayrı 
ayn davrandığı, çıkar amaçları, yakınları ve eşrafı sayılır kişiler için, kendi şahsına 
ait olan ve kızı ile alakası bulunmayan özel borçlarından dolayı alacaklılara 
aracılık yaparak, "babanın borçlannı sen vereceksin" diye kızına baskı yaptığı 
iddialarıyla ilgili olarak; 

Konunun daha önce 2002 ve 2003 yıllannda araştırıldığı ve gereğine 
tevessül edildiği, yeni bir şey olmadığı, yukarıdaki açıklanan nedenlerle kızının 
üzerinde baskı kurulduğuna inanan ve Telekom Müdürü ile sürtüşmeye giren 
Osman Selçuk'un, Şahin Türkcan'ı Akşehir'den uzaklaştırmak için daha önce 
yapılmış ve doğruluğu ispatlanmamış, ayrıca soruşturmaları yapılarak gereği 
sağlanmış şikayetleri sanki yeni imiş gibi, üstelik hiç ilgisi olmadığı halde, işin 
içerisine Konya İl Yöneticisi Ahmet Uslu'yu da katarak, yeniden gündeme 
getirmek ve bu şikayetleri T.B.M.M.Başkanlığı, Başbakanlık, Ulaştırma 
Bakanlığı'na taşımak suretiyle amacına ulaşmaya çalıştığı, Konya İl Telekom 
Yöneticisi Ahmet Uslu ve Akşehir Telekom Müdürü Şahin Türkcan hakkındaki 
söz konusu suçlamaların daha önce soruşturması yapılarak gereği sağlanmış 
iddialardan ibaret olduğu, 

Şeynaz Selçuk'a 8-10 senedir huzurunu bozmak için, keyfi ve bilerek 
istenilerek baskı, tehdit ve şiddet uygulandığı, zor, şiddet ve baskıyla Ilgın İlçesine 
tayin edildiği iddialanyla ilgili olarak; 
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Şeynaz Selçuk'un babasının piyasadaki esnafa borçlarından dolayı 
alacaklıların zaman zaman işyerine gelmesi veya telefon etmesi, diğer personelin 
dikkatini çekecek sıklıkla sıhhi izin (rapor) alması gibi personel arasında 
huzursuzluk meydana getiren durumlar nedeniyle Şeynaz Selçuk'un Müdür Şahin 
Türkcan tarafından zaman zaman şifahen uyarıldığı ve ikaz edildiği, bu 
nedenlerden dolayı 2002 ve 2003 yıllarında yazılı olarak da ikaz edildiği ve 
kınama cezası verildiği, Müdürün bu şekildeki tutum ve davranışlarının Şeynaz 
Selçuk ve babası Osman Selçuk tarafından baskı ve tehdit olarak algılandığı ve 
tarif edildiği, ancak, benzeri uyarı ve ikazların baskı yapmak ve tehdit olarak değil, 
amir-memur ilişkileri içerisinde her işyerinde olabilecek normal davranışlar alarak 
kabul edilmesi gerektiğinden, şiddet uygulamasının söz konusu olmadığı, 

Zor, şiddet ve baskıyla Ilgın İlçesine tayin edildiği iddiasıyla ilgili olarak; 
Şeynaz Selçuk'un kendi isteğiyle verdiği dilekçelere istinaden, önce Genel 
Müdürlük emriyle 24.12.2004 tarihinde İzmir'e tayin edildiği, sarfınazar etmesi 
üzerine tayininin iptal edildiği ve Akşehir'de kaldığı, sonrasında 24.02.2005 
tarihinde Seydişehir'e tayin talebinde bulunduğu, ancak Seydişehir'de eleman 
fazlalığı olduğunun bildirilmesi üzerine aynı tarihte Ilgın'a tayin istediği ve tayinin 
gerçekleştiği, bu kez 02.03.2005 tarihinde tekrar sarfınazar etmek istediği, fakat İl 
Müdürlüğünce uygun görülmediği, bu tayinlerde Konya İl Müdürlüğünün ve 
Akşehir Telekom Müdürlüğünün bir etkisinin ve zorlamasının bulunmadığı, 

Osman Selçuk'un Konya İl Müdürlüğü'ne ve Akşehir Telekom 
Müdürlüğü'ne alınmadığı ve dilekçelerinin kabul edilmediği iddialarıyla ilgili 
olarak; 

İddiaların sübut bulmadığı ve ispatlanamadığı, aksine kızının yanına ziyarete 
geldiğine dair bazı personelin beyanlarının olduğu, Osman Selçuk'un posta ile 
göndermiş olduğu "İl Türk Telekom Başmüdürü-Konya" muhatap ve adresli 
15.04.2005 tarihli dilekçesine İl Telekom Yöneticisi ve Yönetici Yardımcısı 
imzaları ile 20.04.2005 tarihinde cevap verildiği, 

Kızının takip edildiği, Müdürlerin maksatlarının da bu olduğu, kızına zarar 
gelmesi yönünde planlar yaptıklarını iddialarıyla ilgili olarak; 

Bu iddiaların son derece abartılı suçlamalar olduğu, Şeynaz Selçuk'un kendi 
isteği doğrultusunda tayininin yapıldığı, Ilgın'a tayini için dilekçesinin bulunduğu, 
Osman Selçuk'un şikayetlerinde çok abartılı ve gerçek olmayan suçlayıcı ifadeler 
kullandığı gerçek olmakla birlikte, babasının düşmanlarından zarar görme 
ihtimaline karşı ve huzurlu bir çalışma ortamı açısından, Şeynaz Selçuk'un Akşehir 
Telekom Müdürlüğü dışında başka bir üniteye tayin edilmesinin uygun olacağı, 

Yönetici ve amirlerle ilgili olarak, daha önce incelenip soruşturularak sonuca 
bağlanmış ve gereği yapılmış iddiaların tekrar gündeme getirilerek inceleme-
soruşturma konusu yapılmasının, hem Konya İl Telekom Müdürlüğü, hem de 
Akşehir Telekom Müdürlüğü yönetici ve personeli üzerinde olumsuz etki yaptığı, 
çalışma şevk ve verimini olumsuz etkilediği gözlemlendiğinden, gelecekte Osman 
Selçuk veya başkaları tarafından yapılacak benzeri şikayetlerin dikkate alınmaması 
ve inceleme-soruşturma konusu yapılmamasının yerinde olacağı sonucuna 
varılarak, halen Ilgın Telekom Müdürlüğü memuru Şeynaz Selçuk'un, babasının 
hasımlarından zarar görme ihtimaline karşı ve huzurlu bir çalışma ortamı 
açısından, Akşehir Telekom Müdürlüğü dışında başka bir üniteye tayin edilmesi 

uygun görüldüğü belirtilmiştir. 
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728.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Ereğli PTT'sinde çalışan bir memura ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/7762) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı SnJBinali Yıldırım 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili u 

Konya-Ereğli ilçesi PTT Merkez Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmakta 
olan Makbule Maç; 2004 yılı Eylül ayında şef Nahide Demir'in, memur Halide Civcik'in 
kasasından 1300 YTL'yi alarak bankaya götürüp, repo yaptığım görmüş, bu durumu müdür 
vekili Mehmet Uğurlu'ya bildirmiştir. Bu olaydan sonra Konya Personel Müdürü Memiş 
Sakman ve Başmüdür Mustafa Kaplan adı geçeni Konya'ya çağırıp, olayı bir dilekçeyle 
kendilerine bildirmesini istemişlerdir. Bu aşamadan sonra soruşturma açılmış, PTT 
Başmüdürlüğünde görevli kontrolör Mustafa Şen soruşturmacı olarak görevlendirilmiş; 
soruşturma sonucunda kamu parasını özel işlerinde kullanan şef Nahide Demir ve buna 
imkan veren şef müdür vekili Mehmet Uğurlu'ya uyarma cezası verilirken; Makbule 
Maç'a da yazılı ikazda bulunulmuştur. 

Makbule Maç; bir taraftan vatandaşlık görevini yaptığım diğer taraftan da suç 
unsuru olabilecek bir olayı amirlerine bildirdiğini ifade ederek, kendisinin neden uyarıldığını 
Başmüdürlüğe sormuş; Başmüdürlük 14.4.2005 tarihli cevabında, gişeden para alma hususunun 
sübuta erdiğini ve adı geçenler hakkında inzibati işlemin uygulandığını, ancak şikayet 
dilekçesindeki diğer iddiaların maddi dayanaktan yoksun olduğunu ifade ederek, bu defalık 
yazılı olarak uyarı yapıldığı, tekerrürü halinde ise daha ağır bir şekilde cezalandırma yoluna 
gidileceğini ifade etmiştir. 

Makbule Maç'ın yaptığı ihbarın gelişigüzel yapılmadığı, maddi vakıa ve 
bulgulara dayandığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple de ilgililer hakkında uyarma cezası 
uygulanmıştır.Olayın, maddi vakıa olarak doğru olduğu anlaşılmaktadır. Olayın bundan 
sonraki hukuki tavsifinin, Makbule Maç'ı ilgilendirmediği açıktır. Olayın, hukuki 
nitelendirmesi ve sorumluluğun sınırlarının tespiti, soruşturma sonucu açıklık kazanacak bir 
husustur. Soruşturma sonucu açıklık kazanacak bir konunun sorumluluğunu, olayı ortaya 
çıkaran kişiye yüklemenin, hiçbir anlam ve mantığı olamaz. Başka bir ifadeyle; Makbule 
Maç, soruşturma ve yargılama mercii değildir. Adı geçen, ciddi bir olayı ilgili mercilere iletmiş 
ve görevini yapmıştır. Bundan sonraki sorumluluk, soruşturma merciine aittir. 
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Bu süreç sonunda; olayı ortaya çıkaran ve ilgili mercilere bildiren Makbule 
Maç'a hangi gerekçeyle olayın failleri gibi müeyyide uygulandığı anlaşılamamıştır. Makbule 
Maç'ın ödüllendirilmedi ve yapmış olduğu davranıştan dolayı takdir edilmesi gerekirken, bu 
şekilde uyarılması ve hele bunun devamında da Karapınar'a görevlendirilmesi; haksız ve keyfi 
bir uygulama mahiyetinde olmuştur. Olayı ortaya çıkaran bir kamu görevlisine, olayın faili gibi, 
uygulama yapılması, "kara mizah örneği" teşkil edecek nitelikte olmuştur. Böylesine haksız bir 
uygulamanın kamu yönetimi ciddiyeti ve güvenilirliğiyle de bağdaşmadığı açıktır. Görevini 
hakkıyla yapan bir kamu görevlisinin cezalandırılmasının hiçbir mantığı ve açıklaması 
olamaz. Hakkım arayan bir kamu görevlisinin susturulmak istenilmesi de hiçbir şekilde hoş 
görülemez. 

Açıklanan sebeplerle, aşağıdaki hususlarda bilgi ve cevap 
verilmesini talep etmek gereği doğmuştur; 

Olayı ortaya çıkaran ve görevini yapan Makbule Maç, hangi yasal 
gerekçeyle, yazılı olarak ikaz edilmiştir? 

Olayı ortaya çıkaran bir kamu görevlisinin fail gibi cezalandırılması, 
daire bünyesinde bundan böyle benzer usulsüzlüklerin yapılmasını teşvik etmek 
ve göz yummak anlamına gelmez mi? 

Adli boyutu ve sonuçları olan böylesine ciddi bir olayda, neden bu 
kadar yüzeysel ve hukukla bağdaşmayan bir soruşturma yapılmıştır? Bu şekilde 
soruşturma yapan ve gerekli müeyyideleri yasaya uygun bir şekilde uygulamayan 
amirler hakkında; bundan böyle idari ve adli süreç başlatılacak mıdır? 

Makbule Maç; temel bir hak ve yükümlülük olan, "şikayet hakkı ve 
suç duyurusunda bulunma sorumluluğu" nun gereğini yapmış olmasına 
rağmen; olayın asli faili durumunda olan şef Mehmet Uğurlu Ereğli'de görevine 
devam eder iken, Makbule Maç'ın 50 km ötedeki Karapınar İlçesinde 
görevlendirilmesinin yasal ve takdiri dayanağı ve gerekçesi nedir? 

Dul bir bayan olarak, Ereğli İlçesinde bulunan mülkiyeti kendisine ait 
evde hayatını sürdürmeye çalışan bir kamu görevlisinin; böylesine haksız ve keyfi 
bir işlem ile başka bir ilçede görevlendirilmesinin yaratmış olduğu maddi ve 
manevi mağduriyet nasıl giderilecektir? 

Bu aşamadan sonra olayın yeniden tahkiki, mağduriyetlerin 
giderilmesi ve sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları yolunda; gerekli 
idari süreç başlatılacak mıdır? 
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T C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma Planlama ve K o o r d i n a s y o n Kurulu Başkan l ığ ı 
, . . „ 10 AGUO'fO^ 2005 

SAYI : B. 11 .0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / - /</Of> - 3 'Z<'^ . # C ^ ^ 
KONU :Konya M i l l e t v e k i l i v O 

Sayın Atilla KART'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi:TBMM Başkanlığının 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/7762-13120 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. s _J\ 

^ 
»mali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK : 
1- Cevap formu 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
7/7762-13120 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Konya-Ereğli İlçesi PTT Merkez Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmakta 
olan Makbule Maç; 2004 yılı Eylül ayında şef Nalıide Demir'in, memur Halide 
Civcik'in kasasından 1300 YTL'yi alarak bankaya götürüp, repo yaptığını görmüş, 
bu dujrumu müdür vekili Mehmet Uğurlu'ya bildirmiştir. Bu olaydan sonra Konya 
Persotıel Müdürü Memiş Sakman ve Başmüdür Mustafa Kaplan adı geçeni Konya'ya 
çağırıp, olayı bir dilekçeyle kendilerine bildirmesini istemişlerdir. Bu aşamadan sonra 
soruşturma açılmış, PTT Başmüdürlüğünde görevli kontrolör Mustafa Şen 
soruşturmacı olarak görevlendirilmiş; soruşturma sonucunda kamu parasını özel 
işlerinde kullanan şef Nahide Demir ve buna imkan veren şef müdür vekili Mehmet 
Uğurllu'ya uyarma cezası verilirken; Makbule Maç'a da yazılı ikazda bulunulmuştur. 

Makbule Maç; bir taraftan vatandaşlık görevini yaptığını diğer taraftan da suç 
unsuru olabilecek bir olayı amirlerine bildirdiğini ifade ederek, kendisinin neden 
uyarıldığını Başmüdürlüğe sormuş; Başmüdürlük, 14.4.2005 tarihli cevabında, 
gişeden para alma hususunun sübuta erdiğini ve adı geçenler hakkında inzibati 
işlemen uygulandığını, ancak şikayet dilekçesindeki diğer iddiaların maddi 
dayanaktan yoksun olduğunu ifade ederek, bu defalık yazılı olarak uyarı yapıldığı, 
tekertürü halinde ise daha ağır bir şekilde cezalandırma yoluna gidileceğini ifade 
etmişltir. 

Makbule Maç'ın yaptığı ihbarın gelişigüzel yapılmadığı, maddi vakıa ve 
bulgulara dayandığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple de ilgililer hakkında uyarma cezası 
uygulanmıştır. Olayın, maddi vakıa olarak doğru olduğu anlaşılmaktadır. Olayın 
bundan sonraki hukuki tavsifinin, Makbule Maç'ı ilgilendirmediği açıktır. Olayın, 
hukulki nitelendirmesi ve sorumluluğun sınırlarının tespiti, soruşturma sonucu açıklık 
kazanacak bir husustur. Soruşturma sonucu açıkhk kazanacak bir konunun 
sorumluluğunu, olayı ortaya çıkaran kişiye yüklemenin, hiçbir anlam ve mantığı 
olamaz. Başka bir ifadeyle; Makbule Maç, soruşturma ve yargılama mercii değildir. 
Adı geçen, ciddi bir olayı ilgili mercilere iletmiş ve görevini yapmıştır. Bundan 
sonraki sorumluluk, soruşturma merciine aittir. 

Bu süreç sonunda; olayı ortaya çıkaran ve ilgili mercilere bildiren Makbule 
Maç'a hangi gerekçeyle olayın failleri gibi müeyyide uygulandığı anlaşılamamıştır. 
Maklbule Maç'ın ödüllendirilmesi ve yapmış olduğu davranıştan dolayı takdir 
edilmesi gerekirken, bu şekilde uyarılması ve hele bunun devamında da Karapınar'a 
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görevlendirilmesi; haksız ve keyfi bir uygulama mahiyetinde olmuştur. Olayı ortaya 
çıkaran bir kamu görevlisine, olayın faili gibi uygulama yapılması, "kara mizah 
örndği" teşkil edecek nitelikte olmuştur. Böylesine haksız bir uygulamanın kamu 
yönetimi ciddiyeti ve güvenilirliğiyle de bağdaşmadığı açıktır. Görevini hakkıyla 
yapan bir kamu görevlisinin cezai andı almasının hiçbir mantığı ve açıklaması olamaz. 
Hakkını arayan bir kamu görevlisinin susturulmak istenilmesi de hiçbir şekilde hoş 
görülemez. 

Açıklanan seben^ptey^şağıdaki hususlarda bilgi ve cevap verilmesini talep 
etmpk gereği doğmuştur; -

;-Olayı ortaya çıkaran ve görevini yapan Makbule Maç, hangi yasal gerekçeyle, 
yazılı olarak ikaz edilmiştir? 

-Olayı ortaya çıkaran bir kamu görevlisinin fail gibi cezalandırılması, daire 
bünyejsinde bundan böyle benzer usulsüzlüklerin yapılmasını teşvik etmek ve göz 
yumuk anlamına gelmez mi? 

-Adli boyutu ve sonuçları olan böylesine ciddi bir olayda, neden bu kadar 
yüzeysel ve hukukla bağdaşmayan bir soruşturma yapılmıştır? Bu şekilde soruşturma 
yapan ve gerekli müeyyideleri yasaya uygun bir şekilde uygulamayan amirler 
hakkında; bundan böyle idari ve adli süreç başlatılacak mıdır? 

-Makbule Maç; temel bir hak ve yükümlülük olan, "şikayet hakkı ve suç 
duyurusunda bulunma sorumluluğu"nun gereğini yapmış olmasına rağmen; olayın 
asli ffcili durumunda olan şef Mehmet Uğurlu Ereğli'de görevine devam eder iken, 
Makbule Maç'ın 50 km ötedeki Karapınar İlçesinde görevlendirilmesinin yasal ve 
takdiri dayanağı ve gerekçesi nedir? 

-Dul bir bayan olarak, Ereğli İlçesinde bulunan mülkiyeti kendisine ait evde 
hayaUnı sürdürmeye çalışan bir kamu görevlisinin; böylesine haksız ve keyfi bir 
işlem, ile başka bir ilçede görevlendirilmesinin yaratmış olduğu maddi ve manevi 
mağduriyet nasıl giderilecektir? 

-Bu aşamadan sonra olayın yeniden tahkiki, mağduriyetlerin giderilmesi ve 
sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları yolunda; gerekli idari süreç 
başlatılacak mıdır? 

CEVAP: 

Makbule MAÇ imzalı Konya PTT Başmüdürlüğü'ne muhatap 15.01.2005 
tarihli dilekçede, Ereğli PTT Şefi Nahide DEMİR'in; Merkez Müdürü Mehmet 
UĞURLU'nun bilgisi dahilinde zaman zaman havale ve tahsilat gişesinden emanet 
para alıp sabah bankaya yatırarak borsa işlemleriyle uğraştığı, sürekli günlük ve 
yıllık izin kullandığı ve bunların resmiyete konmadığı, gişe gerisinde konuşma hal 
ve hjareketleriyle vatandaşa ve personele kötü örnek olduğu, rahatsız olmadığı 
haldş sevk alıp kaplıcaya gittiği ve kurumu zarara uğrattığı, servis telefonunu özel 
işlerinde kullandığı, dışarıda halledilmesi gereken şahsi işlerini dairede masasında 
hallettiği, çay ocağını kendi menfaati doğrultusunda kullandığı, ayrıca, Merkez 
Müdürü Mehmet UĞURLU' nun sık sık adı geçen şefin masasına giderek işlerini 
yaptığı iddialarında bulunması üzerine; 

Konya PTT Başmüdürlüğü'nün 18.01.2005-2324 sayılı yazısı ile PTT Teftiş 
Kurtlu Kontrolörü H. Mustafa ŞEN, dilekçede yer alan iddiaları tetkik ve gerekirse 
tahkik etmek üzere görevlendirilmiştir. Kontrolör H. Mustafa ŞEN tarafından 
düzenlenen 08.02.2005-3 sayılı soruşturma raporundaki tespitler üzerine. Konya 
PTT Başmüdürlüğü Teşkilat Disiplin Kurulu'nun 15.03.2005-7 sayılı kararıyla^ 
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Şef Nahide DEMÎR'in Merkez Müdürü Mehmet UĞURLU'nun bilgisi 
dahilinde kısa süreli olarak emanet para alması nedeniyle haklarında yasal işlem 
başlatılarak Uyarma ile tecziye edilmeleri, geri kalan 7 iddianın ise maddi 
dayanjaktan yoksun bulunması nedeniyle Makbule MAÇ'm yazılı olarak ikaz 
edilmesine ayrıca, Müdür vekili Mehmet UĞURLU'nun vekaleti kaldırılarak asli 
görev|i olan Şefliğe iade edilmesine, Şef Nahide DEMİR ile Memur Makbule 
MAÇ^ın ise ünite içerisinde yerlerinin değiştirilmesine ancak, bu tedbirin 
uygulanmasında Ereğli PTT Merkezindeki personel fazlalığının da göz önünde 
bulundurularak Makbule MAÇ'in Karapınar PTT Merkezinde görevlendirilmesine 
karar verilmiştir. 

' ö te yandan; yukarıda açıklanan soruşturmadan sonra, Konya PTT 
Başmjüdürlüğü'ne muhatap 08.04.2005 tarihli isimsiz şikayet dilekçesinde Mehmet 
UĞUkLU ve Nahide DEMÎR'in PTT çalışanlarını sürgünle tehdit ettikleri 
iddiasına yer verilmiştir. İddia ve şikayet konusu Teftiş Kurulu Kontrolörü H. 
Mustafa ŞEN tarafından incelenmiş olup, maddi dayanaktan yoksun bulunmuştur. 
Bunaj rağmen konu hakkında şikayetler devam etmiş olup, bunların maddi dayanak 
ve jsomut içerikten yoksun bulunmaları nedeniyle Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde incelemeye değer 
buluıjımamıştır. 

Makbule MAÇ, Ereğli PTT Merkezinde memur olarak çalışmakta iken 
Karapınar PTT Merkezine atanmasına dair idari işlemin iptali ve yürütmenin 
durdurulması talebi ile Konya 2. İdare Mahkemesinde E.2005/763 dosya ile dava 
açmıjş olup, devam etmektedir. 

Ereğli'de görevli oldukları dönemde, gişeden emanet para alınması fiili 
nedeniyle Müdür vekili Mehmet UĞURLU ile Şef Nahide DEMİR hakkında 
Ereğjli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde E.2005/316 sayılı dosya ile Kamu davası 
açılmış olup, PTT Genel Müdürlüğü davaya müdahil olmuştur. 

' Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; adı geçen personel, 
amirjleri ve iş arkadaşları hakkında uydurma ihbar ve şikayette bulunmak şeklinde 
izah! edilen kusur nedeniyle tecziye edilmesi gerekirken, iddialardan bir tanesinin 
taha|ekuk ettiği göz önünde bulundurularak yazılı uyarma ile yetinildiği, bu nedenle 
uyaıjı yazısının tecziye olarak değerlendirilemeyeceği, olayı ortaya çıkaran bir 
kamju görevlisinin cezalandırılması durumunun söz konusu olmadığı, adı geçenin 
yazıcı olarak uyarılması nedeninin, dilekçesinde ileri sürdüğü ispat edemediği ve 
madjdi dayanaktan-:TTiahrHJji iddialar olduğu, konu hakkındaki soruşturmanın, 
yürürlükteki mevzuat :"ve.';dP*FT Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
yapildığı görülmektedir. 

Ayrıca, Makbule MAÇ'in Karapınar PTT Merkezine nakli, PTT Personel 
Yönetmeliğinin 61/e maddesi gereğince "Teftiş veya soruşturmanın selametle 
yürütülmesi ya da görev yerindeki hoş olmayan bir durumun önlenmesi amacıyla 
yapılıf" hükmüne dayanarak yapılmış olup, adı geçenin olayı ortaya çıkarması 
nedenliyle herhangi bir tedbir uygulanması söz konusu değildir. Şef Mehmet 
UĞURLU' nun Müdürlük vekaleti kaldırılarak Şefliğe döndürülmesi, aynı yer şefi 
Nahide DEMÎR'in ise Konya PTT Merkez Müdürlüğüne naklinin yapılması 
yeterli görülmüştür. 

Makbule MAÇ, yasal haklarını aramak üzere İdare Mahkemesine başvurmuş 
olup,, mahkeme kararı doğrultusunda gereken, işlem yapılacağından, konunun 
yeniden soruşturulması mümkün bulunmamaktadır. 
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729.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-Uludağ'da teles iyej ve teleski hattı 
yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/7763) 

01.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J2—P 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Uludağ Bursa ilimizin ve ülkemizin en önemli dağlarından biridir. Ülkemizin en 
önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ, sahip olduğu bitki zenginliği ve 
orman dokusu ile yeri doldurulamaz bir yerdir. 

1. Telesiyej ve teleski hatlarının oluşturulması amacıyla ne kadarlık bir alan 
ayrılmıştır? 

2. İlgili alanın açılabilmesi için; ne kadarlık bir alanın devredilmesi 
kararlaştırılmıştır? Bu alanın devredilmesiyle ilgili prosedür nasıl işlemektedir? 

3. İlgili hatların yapımı için daha az ağaç kesimi ile çevre ve doğaya zarar 
vermeden, ya da en az zararla yapılabilecek işlemler mevcut mudur? Bu 
konuda gerekli araştırma yapılmış mıdır? 

4. İlgili alanın yapılması için kaç ağacın kesilmesi gerekmektedir? Basında, 3 bin 
köknar ve kayın ağacının kesileceği iddiaları yer almaktadır. Bu doğru mudur? 

5. Kesilecek olan ağaçlar sonucunda, doğal dengenin korunması amacıyla' neler 
yapılması planlanmaktadır? 

6. Belirtilen tesislerin yapılabilmesi için arazi düzleme çalışmaları .sırasında doğal 
dengede bozulma olması mümkün müdür? Doğal dengenin bozulmaması için 
ne tür önlemler alınacaktır? 

7. Turistlerin doğal güzellikleri için tercih ettiği Uludağ'da, yoğun yapılaşmanın 
önüne geçilmesi amacıyla neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say, : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 110 £ > . . ? } 5 \ <2 / % /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMtREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'İN "Bursa-
Uludağ'da telesiyej ve teleski hattı yapımına ilişkin " 7/7763 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: -" Osman PEPE 
Bakan 

1 - Cevabi yazı 

B U R S A MİLLETVEKİLİ SAYIN K E M A L D E M İ R E L ' İ N 
BAYINDIRLIK V E İSKAN BAKANI SAYIN F A R U K NAFİZ Ö Z A K ' A 

Y Ö N E L T T İ Ğ İ "BURSA-ULUDAĞ'DA TELESİYEJ V E TELESKİ HATTI 
YAPIMINA İLİŞKİN " 7/7716 ESAS SAYILI YAZILI S O R U ÖNERGESİ 

H A K K I N D A Ç E V R E VE O R M A N BAKANLIĞININ CEVABI 

1-J Uludağ I. Gelişim Bölgesine yönelik hazırlanan imar planı yaklaşık 350 hektarlık 
bir alanı kapsamaktadır. Bu alanın yaklaşık 30 hektarım oteller bölgesi oluşturmakta ve geriye 
kalan alanda ise kayak alanları ile mekanik tesis alanları yer almaktadır. 

2j3- İlgili alanın açılabilmesi için, mevcut imar planında kayak alanları için ayrılmış 
alan içinde kalmak Üzere; telesiyej hattı için 20.535 m3, teleski hattı için 11.938 m 3 ve babylift 
için 1.37)5 m 3 olmak üzere toplam 33.848 m2 alan ayrılmıştır. Bu alanın planlama sürecinde 
öncelikle! Ç E D ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı 
değişikliği yapılmıştır. Daha sonra alana ait 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılarak 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra alan Kültür ve Turizm Bakanlığına 
tahsis edilmiştir. 

4i- İlgili hatların yapımı için planlama aşamasında çevreye ve doğaya zarar vermemek 
için gerekli fizibilite çalışmaları yapılmıştır. 

S- İlgili alanda telesiyej hattı yapılmasına yönelik olarak hazırlanan raporda 48 adet 
ağacın kesilmesi gerektiği belirtilmektedir. Teleski ve babylift hatlarına yönelik olarak 
çalışmalar devam etmektedir. Basında yer aldığı üzere 3 bin göknar ve kayın ağacının 
kesileceği iddiaları doğru değildir. 

ö- Bu alan önceden beri kullanıma ayrılmış bir alandır. Alandaki doğal dengenin 
kesilecek olan ağaçlar nedeniyle bozulması söz konusu değildir. 

7- Tesisler için arazinin topografyasında herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 
Ağaç kökleri ve alt floradaki diğer bitki türleri muhafaza edileceğinden alanda toprak 
yönünden bir tahribat olmayacaktır. 

Uludağ'daki yoğun yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla; alanda birden fazla 
yetkili kurumun söz sahibi olmasından kaynaklanan kurumlar arası yetki karmaşasının 
önlenmesi için alanın tek bir idare tarafından belli bir plan dahilinde yönetilmesine ilişkin 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
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730.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ'ın çöp ve çöplük sorununa ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7764) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ INA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

f 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili 

Muratlı yolu üzerinde bulunan Tekirdağ Merkez İlçe Çöplüğü'ne her gün onlarca 
kamyon çöp, gelişi güzel dökülmektedir. Çöplük gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle 
kontrolsüz şekilde büyümekte İçin için yanmaktadır. Yaşanan tablo, çevre ve toplum 
sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiği gibi, bazı yeni tehlikelerin doğabileceği işaretinide 
vermektedir? 

1- Tekirdağ kent çöplüğündeki bu olumsuz tablonun, bir an önce giderilmesi için ne 
tür önlemler alınılması düşünülebilir? 

2- Tekirdağ'ın çöp ve çöplük sorununun çözümüyle ilgili olarak uzun vadede daha 
ekonomik, etkin ve daha sağlıklı çözüm önerileri neler olabilir? 

3- AB'ne aday bir ülkenin Çevre Bakanı olarak, Ülkemizin Batıya açılan 
kapılanndan biri olan Tekirdağ ilimizdeki söz konusu tablonun, AB'ne giriş çabalarını 
olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olabilir mi? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı -.B.18.0.APK.0.03-02-090.01-MZ3 - ' Z . ^ ' ^ - i /Z/Vg/2005 

Konu : Sfryın Enis TÜTÜNCÜ'nün 
Ylazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayıl» yazısı. 

lîlgi yazı ekinde alınan Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün 
'Tekirdağ'ın çöp ve çöplük sorununa ilişkin" 7/7764 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ENİS TÜTÜNCÜ'NÜN 
"TEKİRDAĞ'IN ÇÖP VE ÇÖPLÜK SORUNUNA İLİŞKİN" 

7/7764 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve 
insan saflığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafma ilişkin yükümlülük, yetki ve 
sorumlulılıklar 5272 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ve 15 inci maddeleri ile 5216 Sayılı 
Büyükşenir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci maddesi ile belediyeler ve büyükşehir 
belediyelerine verilmiştir. 

4$56 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
gereğince; ekolojik dengeyi bozan havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren 
kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için, Bakanlığımızca 
ülkemizin atık yönetimi hedef ve politikaları belirlenmekte ve ülke genelinde denetimler 
yapılmaktadır. 

2872 Sayılı Çevre Kanuna istinaden hazırlanan, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
ile de atık yönetimi konusunda belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar denetlenmekte ve ilgili 
mevzuat doğrultusunda belediyeler yönlendirilmektedir. 

Katı atık yönetim hizmetlerinde yaşanan en önemli problemlerden birisi katı atık 
yönetim işletmeleri olan çok sayıda küçük belediyelerin bulunmasıdır. Belediyeler atıkların 
bertarafı: açısından belirli bir altyapıya, deneyimli personel veya yöneticiye sahip 
olmadıklarından atıkların bertarafı için daha büyük yönetim birimlerinin (belediyeler birliği 
gibi) kurulmasını teşvik etmek önem taşımaktadır. Böylece, sınırlı kaynaklardan maksimum 
avantaj Sağlanacak şekilde yararlanılabilir ve büyük ölçekli işletmeler ve büyük tesisler 
ortaklaşa kullanılarak daha fazla verim elde edilebilir. Dolayısıyla etkin bir atık yönetimi 
oluşturulması için, bölgesel işbirliği oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 

Katı atık yönetimi ile ilgili önemli problemlerden diğeri ise; katı atık düzenli depolama 
tesislerinin yer seçimidir. 

Öu sorunun çözümlenmesi için 03/12/2003 tarih ve 2003/8 sayılı Genelge ile il 
genelinde bölgesel işbirliği yapabilecek belediyelerin belirlenmesi ve alternatif katı atık 
depolanma alanlarının belirlenmesi, vahşi atık depolama alanlarının ise Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği ve Katı Atık Depo Sahalarının Yönetimi ile ilgili Yönerge doğrultusunda 
kapatılarak rehabilite çalışmalarının başlatılması gerektiği yönünde tüm valilikler 
talimatlindırılmıştır. Ayrıca, Genelgede yer alan hususların yerine getirilmesi ve ilgililerin 
sorumluluklarım yerine getirip getirmediklerinin titizlikle takip edilmesi de istenmiştir. 

pikemizde bugün itibarı ile üretilen katı atıkların sadece %35'i, 16 adet tesiste düzenli 
depolanmakta, % l'i kompostlama yöntemi ile geri kazanılmakta ve geriye kalan bölüm ise 
vahşi depolanmaktadır. Bakanlık olarak belediyelerin katı atık yönetimi konusunda vermiş 
olduklari hizmetleri teknik ve finansal olarak desteklemek amacındayız. 

2003/8 sayılı Genelge çerçevesinde, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ülkemiz 
genelinde çalışmalar devam ettirilmiş ve belirli bir aşamaya getirilmiştir. Bu çerçevede ülke 
genelinşe 81 ilimizin katı atık yönetimi ile ilgili envanterlerle Bakanlığımızda mevcut veriler 
tekrar gözden geçirilmiştir. Söz konusu değerlendirme sonucunda; Genelgenin gereklerini 
yerine getiren illerden ilk aşamada Tekirdağ İli de dahil 28 il ve 2 ilçe olmak üzere toplam 30 
yerleşim yeri öncelikli yerler olarak belirlenmiştir. Bu illerden biri olan Tekirdağ tünde de 
çalışmalarımız il Müdürlüğümüz, Tekirdağ Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile koordineli 
olarak yürütülmektedir. 
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Bıigün itibarı ile, îl genelinde 2. Bölge içerisindeki Belediyeler (Tekirdağ, Muratlı, 
Hayrabolu, Banarlı, Karacakılavuz, Çerkezmüsellim, Kumbağ ve Barbaros) ile 4. Bölge 
içerisindeki Belediyeler (Çerkezköy, Saray, Kapaklı, Kızılpınar, Beyazköy, Karaağaç, 
Büyükyoncalı ve Veliköy) için 29/07/2005 tarih ve 06 nolu Mahalli Çevre Kurulu Karan ile 
katı atık bertaraf tesisi yer seçimi onayı verilmiştir. 

Söz konusu yer seçimi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasından sonra anılan yerleşim 
birimlerinde Belediyeler Birliği oluşturulunca Bakanlığımızca, Birliğe proje ve inşaat 
aşamasında finansal yardım yapılabilecektir. 

3- Ülkemizde bugün itibarı ile üretilen katı atıkların sadece %35'i, 16 adet tesiste 
düzenli depolanmakta, % l ' i kompostlama yöntemi ile geri kazanılmakta ve geriye kalan 
bölüm ise vahşi depolanmaktadır. Bu olumsuz tablonun değiştirilmesi için Bakanlığımızca 
yukarıda bahsedilen 2003/8 sayılı Genelge yayınlanmış ve belediyelere düzenli depolamaya 
geçmeleri ve eski sahaları rehabilite etme talimattan verilmiştir. 

Aynca, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat 
uyumlaştirma ve uygulamaya dönük yükümlülüklerini yerine getirmesi çerçevesinde atık 
yönetimi i ile ilgili 8 adet yönetmelik çıkartılmış veya revize edilmiştir. 

Djolayısıyla, ülke genelinde atık yönetimi konusunda verilen hizmetlerde yüksek 
performamsa ulaşılabilmesi ve AB Direktifleri çerçevesinde mevzuat uyumlaştırma 
çalışmalan tamamlanmaya çalışılmaktadır. 

Bjuna paralel olarak uygulamadaki sorunlan çözmek amacıyla, Bakanlığımızca 
belediyelere teknik desteğin yanı sıra finansal destek de sağlanmaktadır. Aynca, AB 
fonlanndan belediyelere kaynak bulma çalışmalan da ilgili kurumlarla koordineli olarak 
yürütülniektedir. Bu noktada ilk olarak Çanakkale ve Kuşadası Belediyeleri için çevresindeki 
yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde Belediyeler Birliği Modeli ile yürütülen projeler 
yıl sonuna kadar tamamlanacak ve AB fonlanndan hibeler sağlanacaktır. Bu faaliyetlerin 
2006 yıltnda da artarak devam etmesi için DPT ve ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak 
çalışmalar yürütülmektedir. 

731.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Diyarbakır 'da meydana gelen uçak kazasının 
meteorolojik analizine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE 'nin cevabı (7/7765) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' Mesut DEĞEJİ-^ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

U Ocak 2003 tarihinde Diyarbakır'da meydana gelen uçak kazasının 
Metroliojîk analiziyle ilgili, 

il- 35u Metroloj i ik analizi nedir? 
2- T.H.Y na ait düşen uçağın düşüş anında havanın sisli olup 

olmadığı; 
3 - Sisli deği lse kazadan kaç dakika sonra kazının olduğu yerde kaç 

dakika sonra sis meydana gelmiştir? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

B.18.0.APK.0.03-02-090.01- I l o : f - 2 ~? <) "f \2 I 2 /2005 

Sİayın Mesut DEĞER*in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : tBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in 
"Diyarbakır'da meydana gelen uçak kazasının meteorolojik analizine ilişkin " 7/7765 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EKLER: 
1 - Cevabi yazı 
2- Meteorolojik Analiz 

"DİYARBAKIR'DA MEYDANA GELEN UÇAK KAZASININ METEOROLOJİK 
ANALİZİNE İLİŞKİN " 7/7765 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,23- 8 Ocak 2003 Çarşamba günü, İstanbul Atatürk Hava Limanından kalkan 
THY'nin TK 634 sefer sayılı Konya Uçağı, saat 20.10 civarında Diyarbakır Hava Alanına 
inişe geçtiği sırada düşmüştür. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün kaza oluşumundan önceki ve sonraki 
meteorolojik gözlemleri ve hava tahminlerine ait kayıtlan ile Diyarbakır Meteoroloji 
İstasyonunda yapılan 12 00 UTC Ravinsonde gözlemleri yardımıyla Diyarbakır ve civarına ait 
atmosferin dikey profiline ait bilgiler detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca, Avrupa Orta 
Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECWMF) verilerinden yararlanılarak kaza anında Diyarbakır 
üzerinde bulunan sis, toplam bulutluluk, alçak bulut, rüzgar hızı ve yönü gibi aktüel hava 
şartlarına ait bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen tüm sonuçların uydu görüntüleri, yer ve 
yüksek seviye meteorolojik haritalarla uyumu araştırılmıştır. 

Bütün bunların yanında kazanın sınırlı görüş mesafesi nedeniyle oluşabileceği 
Üzerindeki endişelerin ortadan kaldırılması ve meteorolojik açıdan en küçük bir ayrıntıyı bile 
gözden kaçırmamak için sadece sis veya pus değil, türbülans, buzlanma gibi uçuş açısından 
Önemli olan diğer parametreler de analiz edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; kazanın olduğu gün ve kaza anında 
sorumluluk sınırları içerisinde gerekli tüm gözlemlerini zamanında yapmıştır. Atmosferi 
sürekli ve düzenli bir şekilde izlemiştir. Meydana gelen ve tahmin edilen muhtemel hava 
değişiklikleri zamanında ilgililere ve ilgili birimlere bildirilmiştir. Özellikle kaza anında, kaza 
bölgesinde meteorolojik yönden uçuş emniyetini tehdit edecek bir meteorolojik olayın varlığı 
tespit edilememiştir. Kaza anından yaklaşık yetmiş dakika kadar sonra bölgede yoğun sis 
olayı gözlenmeye başlanmış ve bu sis olayı da yine SPECI rasatları ile ilgililere ve ilgili 
birimlere ulaştırılmıştır. 

Konuya ilişkin detaylı meteorolojik analizler ilişiktedir. 

Sayı 

Konu 
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8 OCAK 2003 TARİHİNDE DİYARBAKIRDA MEYDANA GELEN 
UÇAK KAZASININ METEOROLOJİK ANALİZİ 

Fırat ÇUKURÇAYIR, Yüksel YAĞAN ve Meral ÇUKURCA YIR 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kalaba, Ankara 

GİRİŞ 

8 Ocak 2003, Çarşamba Günü İstanbul Atatürk Hava Alanından Kalkan 
THY'nın TK 634 Sefer sayılı Konya Uçağı, Saat 20.10 civarında Diyarbakır Hava 
Alanına inişe geçtiği sırada düşmüştür. Bu uçak kazasında 5'i mürettebat olmak üzere 
uçakta bulunan 73 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 yolcu yaralı olarak kurtulmuştur. 

Kazanın meydana geliş sebebi Ue ilgili araştırma ve soruşturma çalışmaları 
halen devam etmektedir. Bununla birlikte; Yetkililerin ilk açıklamaları kazanın hava 
şartlarına bağlı olarak meydana gelebileceği noktasında odaklanmıştır. Bu nedenle 
kazanın olduğu zamana ait bava şartları ve meteorolojik parametrelerin analiz edümesi 
büyük önem kazanmıştır. 

Bu amaçla öncelikle düşen uçağın RJ 100 tipi bir uçak olması nedeniyle RJ 
100 uçağı ile ilgili bazı teknik bilgiler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 
yayınlarından yararlanarak Diyarbakır Hava alanının uçuculukla ilgili fiziksel bir 
değerlendirmesi yapılmıştır. Aynı şekilde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kaza 
oluşumundan önceki ve sonraki meteorolojik gözlemlen ve yapılan hava tahminlerine 
ait kayıtları titiz bir şekilde mercek altına alınmıştır. Diyarbakır Meteoroloji 
İstasyonunda yapılan 12 00 GMT Ravinsonde Gözlemleri yardımı ile Diyarbakır ve 
civarına ait Atmosferin dikey profiline ait bilgiler ortaya konulmuştur. Ayrıca ECWMF 
( Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi) ürünlerinden yararlanılarak kaza arımda 
Diyarbakır üzerinde bulunan sis, toplam bulutluluk, alçak bulut, rüzgar h u ve yönü gibi 
aktüel hava şartlarına ait bilgiler elde edilmiş ve elde edilen tüm sonuçların uydu 
görüntüleri, yer ve yüksek seviye haritaları Ue uyumu araştırılmıştır. Konunun 
detaylandınlması için çalışmamız iki bölümde sunulacaktır. Birinci bölümde; RJ 100 
uçağı Ue ilgili bazı teknik bilgiler, SivU Havacılık Genel Müdürlüğünün yayınlarından 
da yararlanarak Diyarbakır Hava alanının uçuculukla ilgili fiziksel bir değerlendirmesi 
Ue Diyarbakır Meteoroloji İstasyonunda yapılan 12 00 GMT Ravinsonde Gözlemleri 
yardımı ile Diyarbakır ve civarına ait Atmosferin dikey profiline ait bügiler analiz 
edilmiştir. İkinci Bölümde ise Psikrometrik analiz, ECMWF datalan ve Uydu 
görüntülerinin yorumlanması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

RJ 100 UÇAKLARI 

THY kaza gününe kadar 12 adet RJ serisi uçağa sahip bir hava yolu şirketidir. Bu 
uçakların 9 tanesi RJ 100 tipinde diğer 3 tanesi ise daha küçük olan RJ 70 tipi uçaklardır. 

RJ serisi uçaklar günde sekiz saatin daha üzerinde uçma kapasiteleri ile yoğun bir 
trafiğe sahip olan iç hat uçuşlarında tercih edilmektedir. THY'nm RJ serisi uçaklarla iç hat 
uçuşlarında taşıdığı yolcuların yaklaşık %30 Ankara ve İstanbul Merkez bağlantılıdır. Bununla 
birlikte RJ serisi uçaklar ideal teknik ölçüleri ve özellikleri Ue daha küçük merkezlere yapılan 
uçuşlar içinde idealdir. Bu nedenle ülkemizin güney ve doğu bölgelerine yapılan uçuşlarda gerek 
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kısa pist uzunluklannda gerekse teknik imkanları açısından daha kısıtlı olan hava alanlannda da 
basan ile kullanılmaktadır. 

Diyarbakır hava alanına mise geçtiği sırada düşen THY Konya uçağı BAE Systems den 
Kiralanan 5 adet E3232, E3234, E3236, E32341, E3243 RJ 100 serisi uçaktan E.3241 uçağıdır. 
Uçak 1994 yılı yapımıdır. Konu ile ilgili ilk bilgiler ise aşağıdadır 
Accident descriptioo - Status: Freliminary 
Date: 
Time: 
Type: 
Operatör 
Registration: 
a n : 
Yearbuüt: 
Engines: 
Crew: 
Passengers: 
Total: 
Location: 
Pbase: 
Natura: 
Deparhıre airport: 
Destination airport 
Flightnumber: 

08JAN2003 
ca 19.17 
AYTORJ.IOO 
Tflrk Hava Yoüari-THY 
TC-THG 
E.3241 
1994 
4 Lycoming LF507-1F 
4 ölü/5 Mürettebat 
71 ölü/75 Yolcu 
75 ölü / 80 Yoku+Mürettebat 
Diyarbakır Havaalanı (DIY) 
İnişe Geçiş 
Tarifeli tç Hat Seferi 
İstanbul-Ataturk Hava alanı(IST) 
Diyarbakır Hava alanı(DIY) 
634 

Remarks: 
THY Konya Uçağı Diyarbakır Hava alanının 34 pistine iniş esnasında sis den dolayı sınırlı görüş 
nedeniyle düşmüştür. Uçak piste 40 metre kala yere çakılmıştır. Diyarbakır Hava alanının 34 
pistinde ILS sistemi mevcut değildir. 
LTCC 081650Z 32003KT 5000 BR FEW040 SCT100 05/03 Q1021 NOSIG-
LTCC 081750Z OOOOOKT 3500 R34/3500D BR FEW040 SCT100 05/03 Q1021NOSIG 

( Kaynak: Aviation Safety Network 
~ _ - _ » î l S ASNDatabase) 

DİYARBAKIR HAVA ALANININ 
FİZİKSEL VE İDARİ DURUMU 

Burada yer alan bilgiler Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünün AIP( 

Aeronaurical Information Publications ) 
Havacılık Bilgi Yayınlarından alınmıştır. 

Aşağıda yer alan dokümanların 
incelenmesinden de görüleceği gibi 

Diyarbakır hava alanı; 
37.53.33 N -40.12.04 E koordinatlarında 

yer almaktadır. Şehirin güneyinde ve 
şehire yaklaşık olarak 5 Km uzaklıktadır. 

Denizden yüksekliği 2251 FT ( 686 
Metre) dir. Hava alanı pisti 16/34 ( 160 -
340 derece) boyunca uzanmaktadır. Pist 
uzunluğu 3549 Metre ve genişliği ise 45 

metredir. 
16 pistinde yaklaşmalar için 

ışıklandırma mevcut değilken 34 pisti 
yaklaşmalar için Calvert Systems, CATI 
(900 M) ışıklandırma sistemine sahiptir. 
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Diyarbakır hava alanında bulunan Meteoroloji İstasyonu 24 saat sürekli görev 
yapmaktadır. Yine AIP dokümanlarına göre 9-24 saatlik TAF, Yer, Aktüel ve tahmini olarak 

yüksek atmosfer haritaları, S WC ( Önemli Hava Hadiseleri Haritas), T4, Model TA -M (Tabutar-
Forecast of En-route Condmons) Uçuş yolu tahmin raporu hazırlamak Ue sorumludur. 

Landing Kart incelendiği zaman hava alannun 16 pisti içm yaklaşma ışıklandırmasının 
olmadığı ve diğer ışıklandırma sistemleri ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak görülebilmektedir. 

Aşağıda yer alan diğer bilgilendirme kartlarında hava alanma iniş ve kalkışlar için 
gerekli olan bilgiler yer almaktadır. Tüm kartların incelenmesinden de görüleceği gibi minimum 
emniyetli yaklaşma yüksekliği 34 pisti için 2800 feet olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Hava alanım 
pass geçme durumunda nasıl bir yol izleneceği yine bu kartlarda avnntm olarak belirtilmektedir. 

DİYARBAKIR HAVAALANININ RÜZGAR ANALİZİ 

ESME SAYISI _ 
Rüzgar diyagramı 
hazırlanırken Diyarbakır 
meteoroloji istasyonunun 
1997 yılı saatlik rüzgar 
verileri kullanıtauşür.Bu 
analizden de açıkça 
görüleceği gibi havaalanı 13 
knot'lık yan rüzgar için 
yaklaşık %98'lik bir 
kullanılabilirliğe sahiptir. 
Mevcut pist ise hakim 
rüzgar yönüne uygundur. 

GENEL SİNOPTİK 
ANALİZ 
Kaza bölgesini 

etkileyen hava koşullarının 
ayrıntılı «şifamın 
yapılabilmesi için, kaza 
günü, 12.00 UTC saatine 
ah Yer ve Yüksek 

• * atmosfer bilgileri ile 
18.00 UTC saatine ait Yer Gözlem bilgileri kullanılarak Genel Sinoptik Analiz 
yapılmıştır. 

YER HARİTASININ ANALİZİ 
Türkiye'nin 

kuzeydoğusunda, Kırım 
Yarımadası üzerinde 1004 hPa 
merkez değerine sahip olan bir 
alçak basınç sistemi ve buna 
bağlı cephe sistemi mevcuttur. 

Türkiye'nin batısında, 
merkezi Sardinya ve Korsika 
Adaları üzerinde olan ve 1004 
hPa merkez değerine sahip olan 
bir alçak basınç merkezi ve buna 
bağlı cephe sistemi mevcuttur. 
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Söz konusu alçak basmç merkezinin etkisi, Yunanistan'ı da alarak Ege Kıyılarına kadar 
ulaşmaktadır. 

Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Orta Avrupa ve Balkanların kuzeyini etkileyen 
ve etkisi Trakya'da da kısmen de olsa hissedilebüen 1020 hPa merkez değerine sahip 
olan yüksek basmç merkezi mevcuttur. Türkiye'nin güneybatısından güneydoğusuna 
kadar uzanan, Türkiye'nin doğu kesimlerini de içine alan, parçalanmış ve iki ayrı 
merkeze ayrılmış geniş bir alam kaplayan yüksek basmç merkezleri mevcuttur. Bu 
basmç merkezlerinden biri Türkiye'nin güneydoğusunda 1024 hPa merkez değerine 
sahiptir. Diğeri de Türkiye'nin güneyinde 1020 hPa merkez değerine sahiptir. 

Yer haritasındaki basmç sistemlerinin yukarıdaki dağılışı, Türkiye'nin 
batısından başlayarak büyük bir 
kısmının boyun noktasında 
olduğunu göstermektedir. Boyun 
noktasının etkisi Türkiye'nin 
doğusuna ve güneyine doğru yerini 
yüksek basıncın etkisine 
bırakmaktadır. Boyun noktası, 
farklı basmç merkezlerinin 
arasında kaldığı için hava koşullan 
balonundan geçiş bölgesidir.. 

Kazanın meydana geldiği 
Diyarbakır ve civan değeri 1024 
hPa olan yüksek basmç sisteminin 
etkisi altındadır. 

Kazanın olduğu saate rastlayan 18 UTC yer haritası da incelenmiş ve 12 UTC 
deki sinoptik durumun aynı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, Türkiye Üzerindeki 
boyun noktası alanının arttığı ve Türkiye'nin güneyinde 1020 hPa merkez değerine 
sahip yüksek basmç alanının Mısır üzerine çekildiği ve 1024 hPa merkez değerine sahip 
olduğu görülmüştür. 

Yer haritasındaki mevcut sinoptik durumun üst seviyelere yansımasının 
görülmesi ve yerdeki hava koşullarının devamlılığının tespit edilmesi amacıyla, 12 
.00 GMT, 850 hPa, 700 hPa ve 500 hPa yüksek seviye haritalan da analiz edilmiştir. 

850 hPa HARİTASININ ANALİZİ 
850 hPa seviyesinde yer 

seviyesinde mevcut basmç 
dağılımının etkisi kolayca 
görülebilmektedir. 

Yer seviyesinde, 
Türkiye'nin kuzeydoğusunda 
etkili olan alçak basınç 
merkezinin 850 hPa seviyesinde 
yine Türkiye'nin kuzeyinde alçak 
merkez oluşturduğu 
görülmektedir. 

Yer seviyesinde, 
Türkiye'nin güneyini ve 
güneydoğusunu etkileyen yüksek 
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basmç merkezinin 850 hPa seviyesinde yine aynı bölgelerde yüksek merkez etkisi 
oluşturduğu görülmektedir. Ancak yüksek merkez daha güneye inmiştir. 

Yer seviyesinden farklı olarak, 850 hPa seviyesinde, Türkiye sadece 
kuzeyindeki ve güneyindeki basmç sistemlerinin etkisindedir. Yer seviyesinde, batıdan 
ve kuzey batıdan etki eden alçak ve yüksek basmç merkezlerinin etkisi 850 hPa 
seviyesinde sınırlanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen iki basmç sisteminin etkisiyle, 850 hPa seviyesinde, 
konturlann enlemlere paralel bir hal alarak doğu batı doğrultusunda uzandığı 
görülmektedir. Kontur gradyant Türkiye'nin kuzeyine gidildikçe artmakta ve bunun 
sonucu olarak kuzeye gidildikçe türbülansh ve rüzgarlı hava potansiyelinin arttığı 
görülmektedir. Türkiye'nin güney kesimlerine doğru kontur gradyanı azalmakta ve 
türbülans ve rüzgar potansiyeli de bu durumla birlikte azalmaktadır. 

850 hPa seviyesindeki sıcaklık dağılımının incelenmesi sonucunda, 
Türkiye'nin yer seviyesindeki boyun noktasının etkisi altında kalan bölgelerinde 
izoterm sırtının olduğu ve bununla birlikte sıcak adveksiyonlann olduğu görülmektedir. 
Türkiye'nin doğusunda ise izoterm trofu mevcuttur ve bunun sonucu olarak soğuk 
adveksiyonlar görülmektedir. 

700 hPa HARİTASININ ANALİZİ 
700 hPa seviyesinde, 

yer ve 850 hPa seviyesindeki 
basmç dağılımının etkilerinin 
görüldüğü anlaşılmaktadır. 

700 hPa seviyesindeki 
basmç dağılımı, 850 hPa 
seviyesindeki basınç dağılımına 
çok benzemektedir. Burada, tıpkı 
850 hPa seviyesinde olduğu gibi, 
Türkiye'nin kuzeyindeki alçak 
merkezin ve güneyindeki yüksek 
merkezin -daha güneye 
inmesiyle birlikte- Türkiye'yi 
etkilediği görülmektedir. Ancak 
basmç sistemlerinin etki alanları, 

yer ve 850 hPa seviyesine oranla daha azdır. Bu iki basmç sisteminin etkisi sonucunda, 
700 hPa seviyesinde, konturlann enlemlere paralel bir hal alarak doğu batı 
doğrultusunda uzandığı görülmektedir. Bu durum 850 hPa ile benzerlik göstermektedir. 

700 hPa seviyesindeki sıcaklık dağılımının incelenmesi sonucunda Türkiye'nin 
güneybatısından itibaren izoterm trofunun olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 700 
hPa seviyesinde, Türkiye'nin batısından itibaren sıcaklıklar hızla düşmektedir. Ancak 
Türkiye'nin doğusundaki yüksek merkezin etkisi, doğuya doğru olan sıcaklık düşüşünü 
sınırlandırmaktadır. 850 hPa seviyesindeki kesif baroklinitenin 700 hPa seviyesinde 
kısmen barotropik duruma döndüğü izlenmektedir. 

500 hPa HARİTASININ ANALİZİ 
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500 hPa seviyesinde Türkiye' yi Sibirya üzerindeki alçak merkezin ve 
güneyindeki yüksek merkezin etkilediği görülmektedir. Söz konusu iki basınç merkezi 

sadece parem etkisi 
yaratmakta ve Türkiye* ye 
yakın bölgelerde kapalı kontur 
alanlan oluşturmamaktadır. 
Ancak 850 hPa ve 700 hPa 
seviyelerindeki genel 
baroklinik durum 500 hPa 
seviyesinde tamamen 
barotropik modele 
dönüşmüştür. Bu, konturların 
enlemlere paralel olarak 
uzanmasından ve kontudarla 
izotermlerin birbirini 

kesmemesinden 
anlaşılmaktadır. Bunun 

sonucunda, 500 hPa seviyesinde durağan bir durumun olduğundan söz edilebilir. 
Kontur gradyam Türkiye'nin kuzeyine gidildikçe artmakta ve bunun sonucu 

olarak kuzeye gidildikçe türbülanslı ve rüzgarlı hava potansiyelinin arttığı 
görülmektedir. Türkiye'nin güney kesimlerine doğru kontur gradyam azalmakta ve 
türbülans ve rüzgar potansiyeli de bu durumla birlikte azalmaktadır. Bu durum 850 hPa 
ve 700 hPa ile uyumludur. 

500 hPa seviyesinde kısmen de olsa Türkiye'nin batı kesimlerinde sıcak doğu 
kesimlerinde soğuk adveksiyonlann olduğu görülmektedir. Genel olarak sıcaklık 
dağılımı üniformdur. 

GENEL SÎNOPTTK ANALİZ SONUCU 
Yer, 850 hPa, 700 hPa ve 500 hPa haritaları incelenmesi sonucunda, yerde 

oluşan sinoptik durumun 500 hPa seviyesine kadar Özelliğini kaybetmediği 
görülmüştür. Bununla birlikte, 850 hPa ve 700 hPa seviyelerinde baroklinik bir 
durumun olduğu ve bu seviyelerdeki basınç sistemlerinde hareketliliğin olduğu 
görülmüştür. Baroklinik etki Türkiye'nin kuzeyinde güneyine oranla daha fazladır. 
Ancak baroklinik durum 500 hPa seviyesinde neredeyse tamamen tersine dönmüş ve 
500 hPa seviyesinde barotropik bir hal almıştır. Barotropik etkinin durağanlığından 
dolayı, yer seviyesini etkileyen basınç sistemleri, etkiledikleri yerde uzun süre kaldığı 
için, kendi karakterlerini belirginleştirmişlerdir. 

Yüksek seviye haritalarının incelenmesi sonucunda yerdeki sinoptik durumu 
etkileyecek herhangi bir meteorolojik olayın kısa sürede gelişemeyeceği sonucuna 
varılmıştır. Bunun sonucunda, 12 UTC deki sinoptik durumla kaza anındaki sinoptik 
durumun benzer olacağı söylenilebilir. Nitekim 12 UTC ve 18 UTC yer haritalarındaki 
sinoptik durum birbirine çok benzemektedir. 

Kaza bölgesinin yüksek basınç etkisi altında bulunduğu görülmektedir. Yüksek 
basınç sisteminin dinamik etkisi (diverjans) ve kararlı tabakalaşmaya yol açması 
yüzünden kaza bölgesinde, radyasyonla soğuma sonucu enversiyon, görüş mesafesini 
etkileyecek pus ve sis olaylanna rastlamak mümkün olacaktır, özellikle radyasyonla 
soğuma ve 850 hPa seviyesindeki sıcaklık dağılımının incelenmesinde Türkiye'nin 
doğu kesimlerinde soğuk adveksiyonlara rastlamlması sonucunda, kaza bölgesinde 
zamanla soğumanın olması beklenilebilir. Bu durum kaza bölgesinde pus ve sisin 

- 2672 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

oluşmasında büyük rol oynadıktır. Enversiyon durumu, kararlı tabakalaşma ve samanla 
soğuma gibi meteorolojik olayların kaza bölgesinde meydana geldiği, kaza bölgesinin 
lokal şartlarının değerlendirilmesinde görülmüş ve açıklanmıştır. 

LOKAL SİNOPTİK KOŞULLARIN ANALİZİ 
Genel sinoptik koşulların lokal şartlan nasıl etkilediği bu bölümde analiz 

edilmiştir. Lokal analiz için, Diyarbakır Ravinsonde İstasyonunda 12 UTC de yapılan 
ravinsonde rasadı kullanılmıştır. Bu rasat aşağıdadır. 

TTAA 58121 17280 99945 09642 06004 00180 ///// ///// 92829 07836 08004 85524 
05248 16509 70087 02368 24023 50567 20363 24538 40728 32350 24043 30924 471// 
23558 25043 541// 23544 20184 551// 25037 15368 565// 27051 10619 623// 26038 
88221 583// 24548 88129 631// 26045 77999= 

TTBB 58122 17280 00945 09642 11905 06223 22888 07049 33766 01061 44723 
01758 55700 02368 66646 06573 77509 18964 88470 24557 99432 27956 11332 429// 
22307 463// 33258 537// 44221 583// 55203 577// 66199 549// 77177 573// 88166 535// 
99129 631//11119 615//22104 647//33////////21212 00945 06004 11862 15508 22752 
22520 33617 25527 44300 23558 55192 25036 66163 26552 77151 27051 88100 
26038 31313 46102 81134 41414 76400 51515 11837 17011 22800 19513 33600 
25528= 

Ravinsonde rasadı, SkevvT-LogP programı kullanılarak çizilmiştir. Program 
yardımıyla, buzlanma, rüzgar, türbülans, CAT, düşey profil, kararlılık kararsızlık ve 
LCL, CCL vb. gibi termodinamik seviyelerin analizleri yapılmıştır. 

SONDAJ EĞRİSİNİN ANALİZİ 
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hPa' m üzerinde ise zaman zaman 50 knot ve Özerinde rüzgarlara rastlanılmıştır. 
Genel sinoptik analizde özellikle kaza bölgesinde pus ve sis gibi meteorolojik 

hadiselere rastlanılacağı sonucuna varılmıştır. Bu yüzden, 12 UTC ravinsonde 
rasadından, Sis Noktası Sıcaklığı (Fog Point), Sis Kararlılık İndeksi (Fog Stability 
Index, FSI) ve Sis Oluşma tndeksi (Fog Threat) değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler 
diyagram Üzerindeki mavi kutucukta görülmektedir. Sis ile ilgili hesaplanan söz konusu 
değerler lokal şartların psikrometrik değerlendirilmesinde detaylı olarak kullanılmıştır. 

Sondaj m Kararlılık ve Kararsızlık Yönünden İncelenmesi 
12 UTC sondajının düşey kararlılık ve kararsızlık yüzünden değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin sonucu, Tablo V de yer almaktadır. Genel sinoptik 
analizde, kaza bölgesini etkileyen yüksek basınç sisteminin düşey atmosferde kararlı 
tabakalaşmaya neden olacağı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, Tablo 1' de teyit 
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edilmektedir. 
özellikle, K İndeksi, SWEAT İndeksi, Lifted İndeksi ve Showalter İndeksi 

değerlerinin kararlı tabakalaşmayı göstermesi önemlidir. Düşey kararlılık bakımından 
hesaplanan 16 meteorolojik parametre zayıf düşey hareketliliğin olacağını, 5 parametre 
de orta seviyeli düşey hareketliliğin olacağını göstermektedir. Sonuç olarak kaza 
bölgesinde mevcut basınç sistemlerinin etkisiyle kararlı tabakalaşmanın olduğu kolayca 
söylenilebilir. Kararlı tabakalaşma pus ve sis hadiseleri balonundan önemlidir. 

Sondajın Buzlanma, CAT ve Düşey Nemlilik Bakımından Analizi 

Yaptığımız araştırma ve incelemeler neticesinde, 400 hPa seviyesinde kuvvetli 
bir ihtimalle mevcut stratiform yapının da bir sonucu olarak iz şeklinde buzlanmanın 
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olduğu görülmektedir. Bununla birlikte mevcut koşullarda buzlanma açısından önemli 
bir durum söz konusu değildir. 

CAT açısından durum şöyledir: 
888 hPa ila 723 hPa arasında LGT (light, hafif şiddette). Olasılığı, % 76 - 87 

arasında, 
2S8 hPa Ua 203 hPa arasında LGT (light, hafif şiddette). Olasılığı, % 7 - 4 5 

arasında, 
166 hPa seviyesinde MDT ve LGT (Moderate, orta şiddette, light hafif 

şiddette) Olasılığı, % 12 - 78 arasında. 
İlgili seviyelere ait kts/1000 ft cinsinden düşey rüzgar shearı değerleri şöyledir 

888 hPa ila 723 hPa arasında, 4.7,1.8,5.7, 3.0, 
258 hPa Ua 203 hPa arasında, 3.6,3.5,5.7, 
166 hPa seviyesinde 6.0. 
CAT olasılığı açısından ilgili seviyelere ait Richardson Sayısı (Richardson 

Number, Rİ) değerleri de şöyledir: 
888 hPa Ua 723 hPa arasında, 2.6,18.2,1.8,1.5,53,102, 
258 hPaila203 hPa arasında, 9.5,5.8,5.5,18.9, 
166 hPa seviyesinde 2.4. 
Bütün bunların sonucunda, 166 hPa seviyesi haricinde, yüksek olasılıkta olsa 

da hafif şiddette CAT alanlarına rastlamak mümkün olacaktır. 166 hPa seviyesinde ise 
düşey rüzgar shean değerinin 6 olması dikkat çekmektedir. 

Düşey atmosferdeki CAT dağılımına, kaza bölgesini etkileyen mevcut basmç 
sistemi ve bu basmç sisteminin oluşturduğu kararlı tabakalaşma yol açmaktadır. Mevcut 
koşullarda CAT açısından 166 hPa hariç önemli bir durum yoktur. 

Yer (945 hPa) Ua 850 hPa arasında bağıl nemin % 71 - 85 aralığında değiştiği 
görülmektedir. Bu nemlilik, pus ve sis olayları bakımından önemlidir. Kaza bölgesinde 
yüksek basmç koşulları ve buna bağlı kararlılık durumu söz konusudur. Radyasyonla 
meydana gelebilecek soğuma ve lokal etkiler sonucu ortama nem ilave durumlarında, 
pus ve sis olaylarına rastlamak mümkün olacaktır. 

Sondaj m Termodinamik Analizi 

12 UTC rasadının termodinamik bakımdan analizi sonucunda 905 hPa ila 888 
hPa seviyesinde yüksek basmç sisteminde meydana gelen diverjans sonucu çökme 
enversiyonunun olduğu görülmüştür. Bu durum kararlı tabakalaşmanın göstergelerinden 
biridir. Termal ve dikey hareketlerin sonucu parsel oluşum analizi yapılmış, CAPE 
alanının olmadığı, dolayısıyla pozitif enerji alanının oluşmamasından dolayı termiklerin 
ve lokal hava parseUerinin oluşmayacağı anlaşılmıştır. Bu durum, kaza sırasında yere 
yalan seviyelerde termal adveksiyonun olmadığının, yere yakın seviyelerde alçak seviye 
rüzgar sheanmn meydana gelme olasüıgınm düşüklüğünün ve kararlı tabakalaşmanm 
var olduğunun göstergesidir. 

Donma seviyesi 750 hPa' dadır. Bu seviye yerden oldukça yüksektir. Gerek 
METAR rasatlarının incelenmesi gerekse de sondaj analizi sonucunda yer seviyesinde 
ve yerin hemen üzerindeki seviyede buzlanma ve donma açısından bir sorunun olmadığı 
görülmektedir. 

12 UTC' deki LCL (Lifhng Condensarkm Level) ve CCL (Convecüve 
Condensation Level) seviyeleri, Diyarbakır' da aynı gün 00 UTC' de yapılan ravinsonde 
rasadında oluşan LCL ve CCL seviyeleriyle karşılaşunlmıştır. Farkın, LCL seviyesi için 
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00 UTC' ye göre 30 hPa, CCL seviyesi için ise 57 hPa olduğu tespit edilmiştir. Fark 
değerleri çok yüksek değildir. 
Bunun sebebi kararlı hava koşulları ve kaza bölgesindeki değişken olmayan sinoptik 
koşullardır. LCL ve CCL seviyeleri yerdeki nemliliğin bir ölçüsüdür. LCL ve CCL 
seviyelerinin yere yakın olması, 00 UTC ve 12 UTC arasında çok farklı bir durumun 
olmaması nedeniyle yer ve hemen üzerindeki tabakada (özellikle LCL seviyesine kadar) 
nemliliğin korunduğunun bir göstergesidir. Korunan nemlilik, soğuma sonucunda yer ve 
yerin hemen üzerindeki seviyede pus ve sis olaylarına neden olabilecektir. 

KAZA BÖLGESİNDEKİ PUS VE SİS OLAYLARININ 
PSİKROMETRİK ANALİZİ 

Genel ve lokal sinoptik koşulların değerlendirmesinde, kaza bölgesinde 
meydana gelen pek çok meteorolojik olaym analizi yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin 
sonucunda, havacılık ve uçuculuk bakımından risk olan meteorolojik olayların 
belirlenmesine çalışılmıştır. Sonuçta, kaza bölgesinde meydana gelen pus ve sis olayları 
öne çıkmıştır. Pus ve sisin olması, görüş mesafesinin yeterliliği açısından havacılık 
faaliyetlerinde çok önemlidir. 

Bu bölümde, kaza günü meydana pus ve sis olaylarının psikrometrik 
parametreler kullanılarak ayrıntılı analizi yapılmış ve kaza sırasındaki pus ve sislilik 
durumu ortaya konulmuştur. 

Psikrometrik analizde periyot olarak, yerel saatle IAW'23°° arası seçilmiştir. 
Periyodun bu şekilde seçilmesinin sebebi, pus ve sis hadisesinin kaza öncesinde, kaza 
esnasında ve kaza sonrasındaki durumunun açık bir şekilde ortaya konulmasıdır. 
Psikrometrik parametrelerin oluşturulmasında temel data olarak, Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Meydan Meteoroloji İstasyonunda yapılan METAR 
rasatları kullanılmıştır. Seçilen periyottaki hava değişiklerinin tespit edilmesinde SPECI 
rasatları kullanılmıştır. 

Yerel saatle 1400 - 2300 

Periyodundaki METAR Rasatlarındaki 
Bağıl Nemin Durumu 

Grafik 1' de, periyodun 
başlangıç saati olan 1400' te % 81 
değerine sahip bağıl nemin olduğu 
görülmektedir. Bu değer yerdeki nemlilik 
açısından oldukça önemlidir. Saat 
İSO'dan itibaren nemliliğin artmaya 
başladığı görülmektedir. Saat 1800' den 
itibaren bağıl nemin % 87' 1er seviyesine 
indiği görülmektedir. Kazanın olduğu 
20°°' de bağıl nem % 87' dir. Bu saatten 
itibaren bağıl nem tekrar % 93 1er 
seviyesine yükselmiştir. 

Grafik T den görüleceği üzere, 
saat 1600' dan sonra, 10 C ye sahip olan 
hava sıcaklığının 7 °C ye düşmesiyle 
birlikte bağıl nem değerlerinde artma 
olduğu tespit edilmiştir. Sıcaklıktaki bu 
azalmayla birlikte, saat 1800' de bağıl nem 
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DOYMUŞ VE AKTÜEL BUHAR 
BASINCI 

^_^ÜPk,'''-.'"'l m » . •- .':••" 

17 it ti 
MAT 

% 93' e kadar yükselmiştir. Grafik T de hava sıcaklığı (T) ile çiy noktası sıcaklığı (Td) 
arasındaki farkın saat 180* de oldukça azaldığı görülmektedir. Saat İ S 0 0 ^ 0 0 arasında 
hava sıcaklığındaki azalma eğilimi nispeten yavaşlamıştır. Bu yüzden saat 1900 ve 20°° 
arasında bağıl nem % 87 lere gerilemiş T ile T<ı arasındaki fark, yine bu saat aralığında, 
saat 1800' e göre açılmıştır. Hava saat 2000' dan sonra hızla soğuma eğilimine girdiği 
için bu saatten sonra hem T ile Td arasındaki fark azalmış hem de bağıl nem artmıştır. 
Bu yüzden, saat 20°°Men sonra bağıl nem % 93' lere çıkmıştır. 

Bağıl nem hesaplamalarında, doymuş buhar basıncı (e,), aktüel buhar basıncı 
(e), doymuş karışma oranı (rs) ve aktüel 
karışma (r) kullanılmaktadır. Buhar basıncı 
ve karışma oranı değerleri biri birinden farklı 
değerlerdir. Ancak her iki meteorolojik 
parametre de bağıl nem hesaplamalarında 
kullanıldığı için 1400 - 2 3 " periyodundaki 
değişimleri, Grafik 3 ve Grafik 4 te 
gösterilmiştir. 

Doymuş buhar basmcı (e,) hava 
sıcaklığının bir fonksiyonu olduğu için, 
aktüel buhar basıncı da (e) çiy noktası 

sıcaklığının bir fonksiyonu olduğu için, 140 0-230 0 periyodunda e, grafiğindeki eğimin 
T' nin grafiğindeki eğimle, e grafiğindeki eğimin de Td* nin grafiğindeki eğimle 
benzerlik göstermesi gerekmektedir. Bu benzerlik, Grafik 2 ve Grafik 3' ün 
karşılastınlınasryla kolayca görülebilir. Tıpkı T ve Td sıcaklıklarında olduğu gibi, e ve 
e,' in birbirine yaklaştığı saatlerde bağıl nem artmış, e ve e,* in birbirinden uzaklaştığı 

saatlerde ise bağıl nem azalmıştır. 
Doymuş karışma oram (r,) hava 

sıcaklığının bir fonksiyonu olduğu için, 
aktüel karışma oranı da (r) çiy noktası 
sıcaklığının bir fonksiyonu olduğu için, 1400-
2300 periyodunda rt grafiğindeki eğimin T' 
nin grafiğindeki eğimle, r grafiğindeki eğimin 
de TV nin grafiğindeki eğimle benzerlik 
göstermesi gerekmektedir. Bu benzerlik, 
Grafik 2 ve Grafik 4' ün karşılaştmlmasıyla 
kolayca görülebilir. Tıpkı T ve Td 

sıcaklıklarında olduğu gibi, r ve r,' in birbirine yaklaştığı saatlerde bağıl nem artmış, r 
ve r.' in birbirinden uzaklaştığı saatlerde ise bağıl nem azalmıştır. 

Buhar basıncı ve karışma oram grafiklerindeki benzerlik te dikkate değerdir. 
Bu benzerlik Grafik 3 ve Grafik 4' ün karşdaştınlmasryla görülebilir. 

Bağıl nemin 1400 - 2300 

periyodundaki değişimi ayrıntılı bir şekilde 
yapılmıştır. Kaza sırasında bağıl nem % 87 
ler düzeyindedir. Kazadan hemen sonra, saat 
2100' da % 93 ler seviyesine yükselmiştir. 

DOYMUŞ VE AKTÜEL KARIŞMA 
ORANLAR 

GÖRÜŞ MESAFESİ 

GRAFİK « 

PUS VE SİS ANALİZİ 
Kaza sırasındaki % 87 lik nemin 

yatay görüş mesafesini etkileyecek bir durum 
yaratabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden, 
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METAR rasatlanndaki yatay görüş mesafesinin grafiği Grafik S* te çizilmiştir. 
Meteorolojik tanımlama olarak Sis, görüş mesafesinin 1 km' nin altında 

olması, Pus ise görüş mesafesinin 1 km' nin üzerinde olması durumudur. 
1400 - 23°° periyodundaki sis ve pus analizinin yapılabilmesi için, ilk Önce, 

lokal sinoptik koşulların analizi sırasında, 12 UTC ravinsonde rasadından hesaplanmış 
olan, Sis Noktası Sıcaklığı (Fog Point), Sis Kararlılık İndeksi (Fog Stability İndex, FSI) 
ve Sis Oluşma İndeksi (Fog Threat) değerlerinin analizinin yapılması gerekmektedir. 

Sis Kararlılık İndeksi (Fog Stability İndex, FSI) 26.2 olarak hesaplanmıştır. Bu 
indeks değerine göre ilerleyen saatlerde sis oluşma olasılığı oldukça yüksektir. Sis 
Oluşma İndeksi (Fog Threat) 13.1 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ise sis olasılığının 
düşük olduğunu göstermektedir. Buradan 12 UTC den sonraki saatlerde pus ile sis 
arasında bir hava durumunun olacağının göstergesidir. Hava sıcaklığına bağlı olarak pus 
ve soğumayla birlikte sis olaylarına rastlamlabilir. 

Sis Noktası Sıcaklığı (Fog Point) 2.9 °C olarak hesaplanmıştır. Bu değer 
havadaki pus olayının sise dönme sıcaklığı olarak kabul edilir. Hava sıcaklığı 2.9 °C ye 
düştüğü zaman sis oluşması beklenmelidir. 1400 - 2300 periyodunda, saat 2200' de hava 
sıcaklığı 3 °C ye düşmüştür. Bu değer sis noktası sıcaklığı olan 2.9 °C ye oldukça 
yalandır. Grafik 5' te saat 2100' den 2200' ye kadar geçen zamanda pus hadisesinin sis 
hadisesine nasıl dönüştüğü kolayca görülmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüp Diyarbakır Meydan Müdürlüğü, saat 2100' den 22°°' ye kadar geçen sürede 
üç adet SPECI rasadı yaparak bu değişimi başarıyla kayıtlara geçirmiştir. Bu rasatlar 
aşağıdadır. 

LTCC 081922Z 08002KT 2000 R34/2000D BCFG FEW040 SCT100 04/03 
Q1021NOSIG= (081923) 
LTCC 081925Z 07002KT 0600 R34/0600D +FG FEW040 SCT100 04/03 
Q1021NOSIG~ (081928) 
LTCC 081925Z 07002KT 0600 R34/0600D FG FEW040 SCT100 04/03 
Q1021NOSIG= (081928) 

Saat 2200' de görüş mesafesi 100 metredir. Saat 22°°' den sonra, 2300' te görüş 
mesafesi 1 km olduysa bile, METAR kayıtlarında 2300' ten sonra da görüş mesafesinin 
100 metrenin altında olduğu görülmektedir. Saat 2300' te lokal bir etki sonucu görüşün 1 
km' ye çıktığı düşünülmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır 
Meydan Müdürlüğü, saat 23°°' ten sonra SPECI rasadı yaparak görüş mesafesindeki 
azalmayı başarıyla kayıtlara geçirmiştir. Bu rasat aşağıdadır. 

LTCC 082110Z 08004KT 0100 R34/0150D +FG FEW040 SCT100 
O1/M00 
Q1021NOSIG= (082112) 

Kazaya en yakın saat olan 2000' de hava sıcaklığı 5 °C dir. Bu değer sis 
noktası sıcaklığından 2.1 °C daha yüksektir. Bununla birlikte, görüş mesafesi 3.S km 
olarak kaydedilmiştir. Hava sıcaklığının sis noktası sıcaklığına düşmemesi sonucunda, 
yeterli sogumanm olmadığı için saat olan 2000' de Diyarbakır meydanda pus olaymdan 
bahsetmek doğru olacaktır. Ancak Meydan ve civarında farklı ısı adacıklarının ve bunun 
sonucu olarak farklı sıcaklık alanlarından bahsedilebilir. Yani meydana çok yakın bir 
bölgede hava sıcaklığı sis noktası sıcaklığına düşmüş olabilir. Bunun sonucunda, 
meydan civarında görüşü etkileyebilecek parçalı sis olayına rastlamak mümkündür. 

- 2678 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır Meydan Müdürlüğü, 
yerel saatte 1803 kısa periyotlu (1800 - 0300 UTC saatleri arası 9 saatlik tahmin periyodu) 
TAF' ında ve 18u uzun periyotlu (1800 - 1800 UTC saatleri arası 24 saatlik tahmin 
periyodu) TAF' ında pus ve sis hadiseleri ile ilgili beklentilerini kayıtlara geçirmiştir. 
Bu TAF' 1ar aşağıdadır. 

Kısa TAF: 
LTCC 081640Z 081803 VRB03KT 6000 NSC PROB30 TEMPO 1822 2000 
BR=(081700) 
Açıklama: 
Geçerlilik periyodu, 1800 - 0300 UTC arasında rüzgar değişik yönlerden 3 knot, 
görüş 6 km, Önemli bulut hadisesi yok, %30 ihtimalle geçici olarak 18°° - 22°° 
UTC arasında görüş 2 km ve pus bekleniyor. (8 Ocak saat 17 UTC* de 
hazırlanmıştır.) 
Uzun TAF: 
LTCC 0815402 081818 VRB03KT 6000 NSC PROB30 TEMPO 1822 2000 
BR PROB30 TEMPO 0408 0100 VV002 BECMG 0912 9999 SCT040 
BKN100= (081600) 
Açıklama: 
Yukarıdaki kısa TAF' a ilave olarak 0400 - 0800 UTC arasında %30 ihtimalle 
geçici olarak 100 metre görüş, dikine görüş 200 feet (yoğun sis durumu), 
tedricen 0900 - 1200 UTC arasında görüş 10 km, 3/8 - 5/8 arasında 4000 feet 
seviyesinde bulut, 5/8 - 7/8 arasında 10000 feet seviyesinde bulut bekleniyor. 
(8 Ocak saat 16 UTC de hazırlanmıştır.) 

1400 - 23°° periyodundaki METAR rasatlarında rüzgar hızının sakin ila 6 knot 
arasında değiştiği görülmüştür. Rüzgar, batılı ağırlıkta olmakla birlikte değişik 
yönlerdendir. Kaza bölgesini etkileyen basınç sistemi ve bu basınç sistemi sonucunda 
meydana gelen kararlı tabakalaşma, pus ve sis olaylarının olması da göz önünde 
bulundurulduğunda rüzgarın önemli olmadığı sonucuna varılmıştır. 

14oo m 23oo periyodunda METAR rasatlarında bulutluluğun 3-4 / 8 ve 5-7 / 8 
arasında değiştiği görülmektedir. Kaza bölgesini etkileyen basınç sistemi, kararlı 
tabakalaşma, pus ve sis olaylarının olması sonucunda ilgili bulutlarm stratiform tipinde 
bulutlar olduğu düşünülmektedir. Bu durum uydu görüntülerinden daha açık 
anlaşılmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır Meydan Müdürlüğü' 
nün yapmış olduğu METAR rasatları aşağıdadır. 
Lokal Saat 14: 

LTCC 081150Z 14004KT 3000 R34/3000N BCFG BKN010 10/07 Q1021 
BECMG 6000= (081150) 

Lokal Saat 15: 
LTCC 081250Z VRB03KT 3500 R34/3500U BCFG BKN012 10/07 Q1021 

BECMG 6000= (081250) 
Lokal Saat 16: 
LTCC 081350Z VRB03KT.3500 R34/3500U BCFG BKN015 10/08 Q1021 

BECMG 6000= (081350) 
Lokal Saat 17: 

LTCC 081450Z 27005KT 3000 R34/3000D BR SCT040 BKN100 07/05 
Q1021NOSIG= (081450) 
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Lokal Saat 18: 
LTCC 081550Z 2S006KT 4500 BR SCT040 BKN100 06/05 Q1021 NOSIG= 
(081550) 

Lokal Saat 19: 
LTCC 081650Z 32003KT 5000 BR FEW040 SCT100 05/03 Q1021 NOSIG= 
(081650) 

Lokal Saat 20: 
LTCC 081750Z OOOOOKT 3500 R34/3500D BR FEW040 SCT100 05/03 
Q1021NOSZG= (081750) 

Lokal Saat 21: 
LTCC 081850Z 26002KT 4500 BR FEW040 SCT100 04/03 Q1021 NOSIG= 
(081850) 

Lokal Saat 22: 
LTCC 081950Z 11002KT 0100 R34/0150D +FG VVOOI 03/02 Q1021 
NOSK>(081950) 

Lokal Saat 23: 
LTCC 082050Z OOOOOKT 1000 R34/0500N R16/1600U BCFG FEW040 

SCT100 O1/M00 Q1021 NOSIG= (082050) 

Bu METAR Rasatları içinde öncelikle dikkat edilmesi ve üzerinde durulması 
gereken rasatlar 16.50GMT ve 17.50 GMT rasatlarıdır. Tablo halinde bu iki rasadı 
değerlendirirsek: 

RÜZGAR 
GÖRÜŞ MESAFESİ 
Hali hazır Hava 
BULUTLULUK 

SICAKLIK 
BASINÇ 

16.50 GMT 

320 dereceden 3 Knot 
5000 METRE 

PUS 
AZ(4000FEET) 

10.000 FEET 3-4 kapalı 
5 DERECE 

1021MB 

17.50 GMT 

Sakin 
3500 METRE 

PUS 
AZ (4000 FEET) 

10.000 FEET 3-4 kapalı 
5 DERECE 
1021MB 

İki rasat arasında Görüş mesafesinin Diyarbakır Hava alam pist görüş mesafesinin sınır 
değerin de (4000 metre ve daha altı ) daha altına düşmesi nedeniyle 17.50 GMT 
rasadında R34/3500D olarak 34 pisti için 3500 metre görüş verilmiş ve görüş 
mesafesinin azaldığı belirtilmiştir. 

EOVMF ÜRÜNLERİNİN ANALİZİ 

BULUT LİKİT SU MİKTARI 
ECWMF' nin bu ürünü belli bir bölgede bulunması muhtemel sis 

analizi amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürün tahmin değil, gerçek gözlem değerlerinin 
ECWMF model grid noktalarına enterpole edilmesi ile elde edilen bir üründür. 
Muhtemel sis olayının belirlenmesi amacı ile bu ürün Model 60 seviyesinde 
kullanılmaktadır. 0-1 (kg / kg)arasında ifade edilen bulut su miktarı konturlarırun 
incelenmesinden de görüleceği gibi uçak kazasının olduğu " 8 Ocak 2003 18.00 
GMT " tarihinde Diyarbakır üzerinde 0.5 civarında su miktarı olduğu 
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görülmektedir. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç ise lokal saat ile 20.00 de bölge 
Özerinde bulunan bulutlar sis ve/veya pus oluşumu için yeterli su miktarına sahiptir. 

BULUT LÖCÎT SU MİKTARI 
(KUZEY ATLANTİK ÖLÇEĞİNDE) 

EC WMF' nin bu ürünü belli bir bölgede bulunması muhtemel sis analizi amacı 
ile kullanılmaktadır. Bu ürün tahmin değil, gerçek gözlem değerlerinin ECWMF model 
grid noktalarına enterpole edilmesi ile elde edilen bir urundur. Haritanın incelenmesi ile 
görüleceği gibi Uçak kazasının meydana geldiği 8 Ocak 2003 günü Lokal saat ile 
20.00 de ( 18 GMT) Türkiye üzerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi üzerinde bulunan 
bir merkez hemen dikkat çekmektedir. Sinoptik ölçekli bu haritanın daha anlaşılır 
olması için alan daraltılarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinde olan bu bulut su 
miktarı haritası aynca detaylandmlmıstır. Bu haritalara bakarak bölgede sis ve / veya 
pus oluşması için gerekli şartların var olduğu söylenebilir. 

BULUTLULUK 
ECWMF' nin bu ürünü belli bir bölgede bulunan toplam bulut miktarının 

belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürün tahmin değil, gerçek gözlem 
değerlerinin ECWMF model grid noktalarına enterpole edilmesi ile elde edilen bir 
üründür. Rezülasyon 55.5 km ( Grid noktaları arasındaki mesafe)dir. Haritanın 
incelenmesinden de görüleceği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özerinde yoğun bir 
bulutluluk mevcuttur. Bu bulutların tiplerinin ve seviyelerinin (alçak, orta veya 
yüksek) belirlenmesi için diğer ECWMF ürünleri ve Uydu görüntülerinden 
yararlanılacaktır. 

ALÇAK BULUTLULUK 
ECWMF' nin bu ürünü belli bir bölgede bulunan Alçak bulut miktarının 
belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürün tahmin değil, gerçek gözlem 
değerlerinin ECWMF model grid noktalarına enterpole edilmesi ile elde edilen bir 
Üründür. Rezülasyon 55.5 km ( Grid noktalan arasındaki mesafe)dir. Haritanın 
incelenmesinden görüleceği gibi 0-1 arasındaki konttular ile bölgede bulunan alçak 
bulurlar tanımlanmaktadır. Uçak kazasının olduğu Diyarbakır Hava alam civarında 
yaklaşık olarak 0.6 oranında bir alçak bulutluluk mevcuttur. 

BULUTLULUK ANALİZ! 
( KUZEY ATLANTİK ÖLÇEĞİNDE) 

ECWMF' nin bu ürünü belli bir bölgede bulunan bulut miktarının belirlenmesi 
amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürün tahmin değil, gerçek gözlem değerlerinin ECWMF 
model grid noktalarına enterpole edilmesi ile elde edilen bir üründür. Rezülasyon 55.5 
km ( Grid noktalan arasındaki mesafe)dir. Haritanın incelenmesi ile görüleceği gibi 
model alan olarak Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerini ve Kuzey Afiika'mn bir 
bölümünü içine almaktadır. Uçak kazasının meydana geldiği 8 Ocak 2003 günü Lokal 
saat ile 20.00 de ( 18 GMT) Türkiye üzerinde bulunan bir bulutluluk hemen dikkat 
çekmektedir. Sinoptik Ölçekli bu haritanın daha anlaşılır olması için alan daraltılarak 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinde olan bu bulutluluk aynca detaylandınlmışur. 

TOPLAM BULUT MİKTARI 
( KUZEY ATLANTİK ÖLÇEĞİNDE) 
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ECWMF' nin bu ürünü belli bir bölgede bulunan Toplam Bulut miktarının 
belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürün tahmin değil, gerçek gözlem 
değerlerinin ECWMF model grid noktalanna enterpole edilmesi ile elde edilen bir 
üründür. Haritanın incelenmesi ile görüleceği gibi Uçak kazasının meydana geldiği 8 
Ocak 2003 günü Lokal saat ile 20.00 de ( 18 GMT) Türkiye üzerinde, Güneydoğu 
Anadolu bölgesi üzerinde bulunan bir bulut merkezi hemen dikkat çekmektedir. 

10 METREDEKİ RÜZGAR ANALİZİ 
ECWMF' nin bu ürünü belli bir bölgede bulunan 10 metre yükseklikteki 

rüzgarı hız ve yönünün belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürün tahmin 
değil, gerçek gözlem değerlerinin ECWMF model gridlerine enterpole edilmesi ile 
elde edilen bir Üründür. Rezülasyon 55.5 km (Grid noktalan arasındaki mesafe)dir. 
Haritanın incelenmesinden de görüleceği gibi Uçak kazasının meydana geldiği 
alanda yaklaşık olarak Kuzey kuzeydoğudan 5 Knot rüzgar mevcuttur. Bu rüzgar 
değerinin bölgede oluşabilecek pus ve/veya sisin oluşumunu engellemek veya 
varolan sis ve/veya pusu dağıtabilecek hıza sahip olmadığı söylenebilir. 

18.00 GMT YER HARİTASI 
18 GMT de Diyarbakır Meteoroloji İstasyonuna ait gözlem kayıtlarında; 

havanın 2/8 kapalı olduğu görüş mesafesinin 3500 metre, halihazırda "pus"oldugu, 
sıcaklığın 5 derece, basıncın 1023 mb, Alçak ( Cumulus Humulis) ve orta ( 
Altocumulus) bulutların var olduğu, alçak bulut taban yüksekliğinin 600-1000 metre 
arasında olduğu rapor edilmiştir. Gerçek gözlem değerleri ile ECWMF ürünlerinin Grid 
noktalanna enterpole edilerek hazırlanmış ürünleri ve Rawinsonde Sondaj eğrisinin 
analizi ile elde edilen sonuçlar tamamen birbiriyle uyumludur. 

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN YORUMLANMASI 

Genel 
Hava 

Dairesi 
Uzaktan 

Şube 
bulunan 

Meteoroloji 
Müdürlüğü, 
Tahminleri 
Başkanlığı 
Algılama 
Müdürlüğünde 
Uydu yer alıcı sistemleri 
NOAA Serisi Kutupsal 
Yörüngeli Uydular ve 
Avrupa Meteoroloji 
Uyduları İşletim Birliği 
EUMETSAT 'a ait 
METEOSAT Serisi 
uydulardan sürekli ve 
düzenli olarak uydu 
görüntülerini almaktadır. 
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Kazanın meydana geldiği 8. Ocak 2003 günü saat 20.00 civarında NOAA 
uyduları ne yazık ki ülkemizin ban bölgelerini üzerinden geçtiği için Diyarbakır ve 
civarına ait bir NOAA görüntüsü mevcut değildir. NOAA görüntülerinin mevcut 
olmaması ne yazık ki gece meydana gelebilecek sis ve/veya pus analizi açısmdan bir 
talihsizlik olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde; gece alınan İR görüntülerde sis ile 
bulutları birbirinden kolaylıkla ayırt edebilmek hem teorik olarak nemde pratik olarak 
çok kolay değildir. Bunun temel nedeni bulut sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı arasındaki 
farklılığın düşük olması ve mevcut uydu görüntüsü rezülasyonunun bu farkı ortaya 
koyabilmesi için yeterli detayı sağiayamamasıdır. özellikle vadiler gibi dar bir alanda 
ve lokal olarak meydana gelebilecek sisleri gece İR görüntülerde tespit edebilmek çoğu 
zaman imkansızdır. Bu nedenle Tüm mevcut görüntülerin animasyona tabi tutulması ve 
renk kontrastlarının daha detaylandınlması gerekecektir. Burada yer alan analiz ve 
yorumların 
METEOSAT 
ve İR 
görüntülere 

İlk 
17.30 GMT de 
m 
görüntüdür. 
oluşmasından 
olarak 30 
kadar önce 
Bu bilgiler 
Diyarbakır 
alanında 
17.50 GMT 
ve 18.00 GMT 
gözlem 
ile son derece 
uyumludur. 
görüntüsünde 
üzerinde 
Van gölünün net olarak görülmesi nedeniyle açık gri olarak (bulutlara göre nispeten 
daha sıcak) gördüğümüz alanların kar örtüsü okluğunu, bununla birlikte görüntülerin 
animasyon olarak izlenmesi ile bölge üzerinde bir miktar alçak bulut olduğunu 
görebiliriz. 

ikinci görüntümüz ise Uçak Kazasının meydana gelmesi ile hemen hemen eş 
zamanlı bir İR METEOSAT görüntüsüdür. Burada Kaza yeri ve çevresinde bulunan 
bulut ve yer yüzeyi görünüm yapısının bir önceki görüntüye göre önemli değişiminin 
olmadığı son derece belirgindir. Renklendirerek oluşturduğumuz Bulut Tepe Yüksekliği 
Görüntüsünde renk skalası yardımıyla kaza yeri ve civarında bulunan bulutların 827-
1050 mb arasında olduğu görülmüştür. 
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Burada hemen belirtmeliyiz ki METEOSAT Uydu görüntüleri rezülasyon 
açısından sis ve/veya pus analizi açısından arzu ettiğimiz detayları sağlamaktan uzaktır. 

Bununla birlikte görüntüler 
üzerinde kaza bölgesi 
defalarca büyütülerek bazı 
detaylar yakalanmaya 
çalışılmıştır, özellikle Bulut 
tepe yüksekliği (CTH), 
Bulut Tepe Sıcaklığı (CTT) 
ve İR görüntüler animasyon 
olarak hazırlanarak izlenmiş 
ve bölge üzerindeki bulut 
hareketleri ile yüzey 
özelliklerinin değişimi 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü görüntü ise 
8 Ocak 2003 günü saat 
18.30 GMT de alman bir İR 
görüntüdür. Tüm yorumu 
yapılan önceki iki 
görüntüde olduğu gibi kaza 
gününe ait var olan tüm 
görüntülerin animasyonu 
izlenmiş ve daha sonra bu 

görüntü ile ilgili yorumlarımız yapılmıştır. Burada hemen belirtmemiz gereken bir 
nokta ise herhangi bir alanda lokal ve /veya genel olarak sis ve/veya pus oluşumunun 
olup olmadığım anlamak açısından VIS görüntülerin kullanılması daha uygun olmakla 
birlikte kazanın meydana geliş saati itibariyle (gece) VIS görüntüler olmadığı için 
yetersiz olması bilinmekle birlikte İR görüntüler yardımıyla bulutluluk ve sis hakkında 
görüş oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Üçüncü görüntü kazanın oluşmasından yaklaşık olarak 30 dakika sonra alınmış bir 
görüntüdür. Bir önceki görüntüye göre çok belirgin farklılıklar taşımasa da göze batan 
bir farklılığın Van gölünün güneyinde bulunan bulutun bir parçasının kopması ve 
bulutun daha toplu bir yapı almış olmasıdır. ECWMF Ürünlerinde ( likit su miktarı, 
alçak bulutluluk, 10 metre rüzgar hız ve yönü) de belirgin olarak görebileceğimiz gibi 
kaza bölgesinde bulunan hava şartları ilerleyen saatlerde yoğun sis oluşumu için gerekli 
potansiyele sahiptir. 

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN ANALİZ SONUÇLARI 
Diyarbakır'da meydana gelen uçak kazasının olduğu zamana ait NOAA 

görüntülerine sahip olsaydık veya Uçak kazası VIS görüntülerin kullanılabildiği gündüz 
saatlerinde meydana gelmiş olsaydı; Uydu görüntüleri üzerinde kaza bölgesinde sis 
açısından daha detaylı bir çalışma yapabilmemiz mümkün olabilecekti, özellikle 
NOAA Uydusu Görüntüleri için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan "bispectral 
method" yardımıyla 3.7 ve 11 mikrometre bandlanna ait görüntüleri birleştirerek sis'in 
3.7 mikrometre kanalındaki sıcaklığının 11 mikrometre kanalındaki sıcaklığından daha 
düşük olması ve kara ve deniz sıcaklıklarının ise her iki kanal görüntüsünde de aynı 
olması özelliği nedeniyle sisi tespit edebilmek mümkün olabilecekti, özellikle yüksek 
basınca bağlı olarak oluşan gece boyunca oluşan sislerin tespit edilmesinde kullanılan 
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bu yöntem ne yazık ki bölgenin NOAA görüntüsü mevcut olmaması nedeniyle bu kaza 
ile ilgili olarak kullanılamamıştır. Aynı şekilde VIS görüntülerde farklı yansıma ve 
bulutlardan farklı görünüm özelliliği nedeniyle sis olayını tespit edebilmek daha kolay 
olacak iken, Uçak Kazsının gece meydana gelmiş olması nedeniyle de VIS görüntülerin 
kullanılması mümkün olamamıştır. 

Bununla birlikte kaza anma ah METEOSAT İR uydu görüntülerinde; 
Diyarbakır hava alam civarında alçak bulutların varlığı ile ilgili sonuçlara ulaşılırken, 
özellikle uçuculuk emniyetini azaltacak yada risk edecek bir sis hadisenin varlığı, ile 
ilgili sonuçlara ulaşılamamıştır. 
SONUÇ 

THY'na ah RJ100 tipi Konya Uçağmın, Diyarbakır Hava alanına inişe geçtiği 
sırada düşmesinin nedeni henüz belli değildir. Bununla birlikte olaym hemen 
sonrasında yetkililerin yaptıkları ilk açıklamaların; kazanın hava şartlan nedeniyle 
meydana gelebileceği konusunda odaklanmış olması nedeniyle, kazanın meteorolojik 
yönden detaylı olarak incelenmesi ayrı bir önem kazanmıştır. 

Her ne kadar kazanın sınırlı görüş mesafesi nedeniyle oluşabileceği Özerinde en 
çok konuşulan konulardan biri olsa da, meteorolojik açıdan en küçük bir ayrıntıyı bile 
gözden kaçırmamak için sadece sis veya pus değil, türbülans, buzlanma gibi uçuculuk 
açısından önemli olan diğer parametreler de analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlan 
detayları ile paylaşıma sunulmuştur. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sorumluluk sınırlan içerisinde gerekli tüm 
gözlemlerini zamanında yaparak, atmosferi sürekli ve düzenli gözlemleyerek, meydana 
gelen ve tahmin edilen muhtemel değişimleri yine zamanında ilgililere ve ilgili 
birimlere bildirmiştir, özellikle kaza amnda-kaza bölgesinde meteorolojik yönden 
uçuculuk emniyetini tehdit edecek bir meteorolojik olaym varlığını tespit 
edilememiştir. Kaza anından yaklaşık yetmiş dakika kadar sonra bölgede yoğun sis 
olayı gözlenmeye başlanmış ve bu sis olayı da yine SPECİ rasatları ile ilgililere ve ilgili 
birimlere ulaştırılmıştır. 

Kaynaklan 
-Sis Tahmin ve Analizi. Dr. Ahmet KILIÇ 
-Images in Weather Forecasting. A pracrkal guide for interpreting satellite and 

radar 
Imagery (M.J.Bader, G.S. Forbes, J.R Grant, K3.E. Liliey and AJ. Waters) 

•Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DHMÎ AIP LTCC DİYARBAKIR 
-DMI Gözlemleri 
-İnternetten alınan bilgiler. 
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732.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, 1.3.2003 tarihinde görüşülen tezkerenin 
reddinin sonuçlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL 'ün cevabı 
(7/7766) 

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

Aşağıdaki sorularımı Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi G Ö N Ü L 
tarafından yazılı o larak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut D E Ğ E R 
C H P Diyarbakır Milletvekili 

T B M M nde 01.03.2003 tarihinde görüşülen (1 Mart Teskeresi) 
Tezkere red edilmiştir. 

1- Bu tezkereyle ilgili bakanlığınızın tesbit ettiği 37 o lumsuz nokta 
nelerdir? 

2- Bu 37 o lumsuz noktayı madde madde olarak açıklarmısınız? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7050-CS 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

1; AĞUSTOS 2005 

İVEDİ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM. Bşk.lığmın 19 TEMMUZ 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-13069 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER tarafından verilen 7/7766 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

.Vecdi GÖNÜL 
fiilî Savunma Bakanı 

EKİ : 
(Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER TARAFINDAN VERİLEN 
7/7766 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Soru önergelerine verilecek cevaplara gizlilik kaydı konulamamaktadır. 
2. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazılı soru önergeleri ile ilgili 
yazışmalarda da bu husus not olarak hatırlatılmaktadır. 
3. 1 Mart Tezkeresine ilişkin yazılı soru önergesinde istenilen bilgiler gizli gizlilik dereceli 
değerlendirmeleri içermektedir. 
4. Bu nedenlerle yazılı soru önergesindeki sorulara açıklama getirilmemiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

- £ = • 
i GÖNÜL 

Millî Savunma Bakanı 

733.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'da düşen uçakların pilotlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL 'ün cevabı (7/7767) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorula nrnı Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

' Mesut D E Ğ E R İ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

8 Ocak 2003 tarihinde Diyarbakır'da düşen uçak da görevli 
pilotlardan Alaaddin YUNAK ve İsmail Altuğ ULUSU'dur. 

1- Bu pilotlarından hangisi Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 
çalışmıştır? 

2- Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iken, görev sürecinde iki 
uçak düşürdümü? Düşürdüyse hangi tarihde ve nerede? Kazanın 
nedeni nedir? 

3- Bu pilotun Hava Kuvvetleri Komutanlığında neden görevine son 
verildi? 

4- Bu piloton ruhsal durumu nedir? Herhangi bir ilaç (sakinleştirici, 
teskin edici, uyuşturucu hap) kullanmakta mıydı? Kullandıysa 
hangi tür ilacı kullanıyordu? 
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T.C. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. 2005/7051-CS ^UklJ) [O AĞUSTOS 2005 

K O N U Yazılı Soru Önergesi. İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 19 TEMMUZ 2005 gün ve KAN.KAR.MD.: A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-13069 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER tarafından verilen 7/7767 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

rT Vecdi GÖNÜL 
illî Savunma Bakanı 

EKİ 
(Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER TARAFINDAN VERİLEN 
7/7767 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Soru önergesinde sözü edilen pilotlardan Alaaddin YUNAK Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında görevli çalışmıştır. 
2. Pilot Alaaddin YUNAK'ın Hv.K.K.lığında görevli iken uçuculuk yönünden herhangi 
bir sonjınu olmamıştır. Görev yaptığı süreç içerisinde herhangi bir kaza kırımı 
bulunmamaktadır. 
3. Hv.K.K.Ilgındaki 5 yıllık görevini müteakiben 28 Temmuz 1995 tarihli rapor "-Eski 
L3-L4 Kompresyon Kırıklısı, -Eski Diafragma Tamiri+Sol Kapalı Su Altı 
DrenajutDiafragma Paralizisi" tanısı nedeniyle malulen emekli olmuştur. 
4. Hv.K.K.lığında görev yaptığı süre içerisinde ruhsal durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi 
bulunmamaktadır. . 

Bilgilerinize sunarım. 

>Vecdi GÖNÜL 
1illî Savunma Bakanı 
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734.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Türkiye İş Kurumuna iş başvurularına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOĞLU'nun cevabı (7/7768) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

BASE^fo^Mt^^'"71"1
 1

Ç a ! , s m , a v e S o s y a l Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGIOGLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

^^Z/tîcZ2±i^£. 
Eni» TOTÜNCÜ 

Tekirdağ Milletvekili 
J 

K..I .„ l ' ı , l . ^ l d a r , n , z döneminde, yıllar itibariyle. Türkiye İş Kurumuna iş baş vurusunda 
bulunan kişi sayısı nedir? Bu sayıda bir artış söz konusu mudur? 

yerleştirHrrHşnr?0nUSU d ö n e m d e T ü r k ' y e , s kurumuna başvuruda bulananlardan kaçı işe 

ı. Ü~ T^'Y® . İŞ K u r u r n u n a . 'S baş vurusunda bulunanların, eğitim, yaş, cinsiyet ve 
illere göre dağılımları nedir? y * * "a,y*1 v a 

T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/i2C-X^İC 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

5 AĞUSTOS 2005 

İlgi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alman Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/7768 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

58 ve 59 uncu Hükümet döneminde tŞKUR'a iş bulmak amacıyla 2003 yılında 
557 bin 092. 2004 yılında 646 bin 182, 2005 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle de 220 bin 300 kişi 
başvurmuştur. 

Yine, İŞ-KUR tarafından 2003 yılında 65 bin 398, 2004 yılında 76 bin 257, 2005 yılı 
mayıs ayı sonu itibariyle de 32 bin 652 kişi işe yerleştirilmiştir. 

Türkiye İş Kurumuna iş başvurusunda bulunanların, eğitim, yaş, cinsiyet ve illere göre 
dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

2003-2004 V E 2005 YILLARINDA K U R U M A B A Ş V U R A N L A R I N 
Y A Ş GRUPLARINA G Ö R E DAĞILIMI 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-64 

65 ve daha büyük 
GENEL TOPLAM 

mmmsssmsE^sssssmam mmmJ 
10487 128112 

163937 
108706 
69943 
45630 
29857 

420 
557092 

15195 
154860 
201735 
118094 
70984 
49883 
35042 

389 
646182 

!fİİ)İİİİ! 
8710 

55144 
58291 
39206 
26985 
19605 
12239 

120 
2203Ö0 

(*) 2005 Yılı Bilgileri Mayıs ayı sonu itibariyle verilmiştir. 
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20ÖJ-2004 VE 2005 MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE İLLERE GÖRE 
KURUMA BAŞVURANLAR 

İ L L E R 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AKSARAY 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARDAHAN 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BARTIN 
BATMAN 
BAYBURT 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
DÜZCE 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
IGDIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
İZMİR 
K.MARAŞ 

BAŞVURU 

2003 
20405 

5573 
5644 
711 

1374 
1828 

50672 
9337 
694 

2045 
8941 
9891 
9263 
1799 
243 
999 

4771 
815 

2474 
1128 

27200 
3222 
1493 
2965 
5562 
8474 
2403 
2415 
4547 
1538 
4401 

14928 
7591 
2464 
892 
531 

4828 
555 

3251 
84979 
26321 

5159 

2004 
22590 
6882 
7545 
1289 
3405 
4534 

63658 
11610 

606 
1902 
9566 
9518 
1787 
4277 
1125 
1561 
1957 
1582 
2187 
1610 

26003 
3442 
5304 
4325 
6850 
9178 
7756 
2570 
7070 
2694 
5979 

10621 
11273 
3239 
1311 
740 

7089 
1022 
5639 

103.234 
33865 
8888 

2005 
7503 
1122 
1856 
240 
871 

1056 
12481 
3157 

136 
985 

3113 
3399 
1965 
729 
231 
467 
346 
196 
547 
541 

13402 
793 
319 

2802 
2196 
2641 
1961 
972 

1598 
983 

1517 
3874 
7968 
934 
304 
320 

2106 
237 

1440 
42631 
11178 
2118 

İLLER 

KARABÜK 
KARAMAN 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRIKKALE 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KİLİS 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
MARDİN 
MERSİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
OSMANİYE 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
ŞIRNAK 
Ş.URFA 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
UŞAK 
VAN 
YALOVA 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
GENEL TOPLAM 

BAŞVURU 

2003 
4374 
2142 
1458 
3073 
9133 
4278 
2248 
1207 
655 

24344 
8184 
9514 
9727 
8441 
764 

13016 
3782 
1231 
1151 
1580 
2854 
1997 
2148 
6491 
8743 
783 

1278 
4518 
866 

8113 
6729 
3213 
3906 
341 

2964 
2351 
2304 
2326 

30539 
557092 

2004 
3673 
1796 
2432 
3160 

10829 
4098 
3560 
2319 
894 

27352 
13306 
6524 
9003 
8277 
1615 

11052 
5570 
2528 
2085 
2623 
4888 
3922 
2852 
9273 

12880 
1356 
1482 
7184 
519 

4927 
8334 
5407 
6680 
653 

4016 
3778 
2159 
5482 

10411 
646182 

2005 
803 
572 
490 
861 

3315 
1776 
1126 
688 
161 

8831 
4053 
1483 
2712 
4028 
468 

3941 
1399 
356 

2112 
799 

1101 
966 

3448 
3770 
2682 
405 
340 

2353 
143 

2145 
3828 
1606 
3099 
115 

1430 
1302 
633 
754 

6971 
220300 

- 2690 -



T.B.M.M. B : 1 2 7 19.9. 2005 0 : 2 

KASIM 2002'DEN MAYIS AYI 2005 SONUNA KADAR KURUMA 
BAŞVURANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

1 

EjfelM DÜZEYLERİ 
Okuma Yazma Bilmeyen 

Okur Yazar 

ilkokul Mezunu 

Orta ve Dengi Okul Mez. 

Sanat Ortaokulu Mez. 

Lise ve Dengi Okul Mez. 

Sanat ve Teknik Lise Mez. 

Lise Üstü Sanatla ilgili Böl. Mezunu 

Anadolu Teknik Lise Mezunu 

Meslek Lisesi Mezunu 

Meslek Yüksek Okulu Mez. 2 Yıllık 

Yük.Okul ve Fakülte Mez. 
Master Doktora 

GENEL TOPLAM 

TOPLA& 

2003 
3581 

9693 

215592 

77067 
671 

113057 

26894 

1538 
437 

48405 

28067 

31890 
200 

557092 

i BAŞVURU 

2064 

2931 

7553 

199044 

71264 

481 
162104 

25582 

1345 
656 

77625 

48147 

49121 

329 

646182 

2005 (*> 

1225 

2995 

88851 

31672 

186 
44484 

5152 

288 
135 

21967 

11540 

11688 
117 

220300 

KASIM 2002'DEN MAYIS AYI 2005 SONUNA KADAR KURUMA 
BAŞVURANLARIN CİNSİYETİNE GÖRE DAĞILIMI 

BAŞVURU 

KASIM ARALIK 
2002 

ERKEK 

45.760 

KADIN 

9.756 

2003 YILI 

ERKEK 

452.991 

KADIN 

104.101 

2004 YILI 

ERKEK 

486.460 

KADIN 

159.722 

2005 YILI MAYIS 
AYI SONU 

İTİBARİYLE 
ERKEK 

166.723 

KADIN 

53.577 

Bilgilerinize arz ederim. 

f Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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735.- Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ'in, SSK tarafından gerçekleştirilen röntgen 
cihazı alım ihalesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU 'nun cevabı (7/7769) 

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

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz 
ederim. 08.07.2005 

^nhrettiflJPOYRAZ 
Bilecik Milletvekili 

SORULAR: 

13.09.2004 SSK Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 140 adet Röntgen 
Cihazı alım ihalesine esas teşkil eden idari şartnamenin 49/2 ve 53/2 maddelerinde, sırasıyla 
işin süresinin 90 gün olacağı ve malın tamamının 90 içinde bir kerede teslim edileceği hükmü 
yer almıştır. 

Elde edilen bilgilere göre şartnamede belirtilen süre içinde 05.07.2005 tarihi itibariyle 
herhangi bir teslimatın yapılmadığı ifade edilmektedir. 

Yukarıdaki tespitlerimin ışığı altında, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasının 
kamu vicdanının tatmin olması açısından gerekliliğine inanır, saygılar sunarım. 

1. Şartnamede belirtilen 90 günlük teslim süresi gerçekçi midir? 

2. Bu sektörde 90 gün içinde bu sayıda cihazı imal edecek ve bir. kerede teslim 
edebilecek firma sayısı, pazar araştırması yapılarak belirlenmiş midir? Bu 
niteliklere sahip kaç firma vardır? 

3. Bu sektörde 90 gün süre içinde bu sayıda cihaz teslim edebilecek firma yok ise; bu 
süre neden 90 gün olarak belirlenmiştir? Sürenin bu şekilde belirlenmesi, ihaleye 
katılan firma sayısını azalttığı için, rekabeti önleyici bir durum oluşturmamakta 
mıdır? 

4. 90 günlük süre yeterli ise ve sektörde bu süre makul bir süre olarak kabul 
ediliyorsa, 90 günlük sürede mal teslim etmeyen firmaya yönelik hangi işlemler 
yapılmıştır? 

5. Bu ihaleden 17 gün sonra Sağlık Bakanlığı 23 adet röntgen makinesi alım ihalesi 
yapmıştır. Her iki ihalede alınan makinelerin tek farkı, Sağlık Bakanlığı'nın 
alımındaki cihazların 300 mA, SSK' nın alımındaki cihazların ise 500 mA 
olmasıdır. O da yaklaşık makine başına fiyatı 1.000 YTL değiştirmektedir. 
SSK'nın ihalesini kazanan firma hemen hemen aynı model ve nitelikteki cihaz için 
SSK ihalesinde verdiği cihaz başına 57.158 YTL'lik fiyat yerine, Sağlık 
Bakanlığı'nın ihalesinde 30.488 YTL'lik fiyatı yani yaklaşık %45' l ik daha düşük 
bir fiyatı nasıl vermiştir? Bu durum SSK ihalesinde gerçek rekabetin sağlanmadığı 
ve gerçekçi fiyatın oluşmadığını göstermez mi? 
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6. Aynı tarihlerde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün benzer özelliklerdeki bir cihazı 
35.500 YTL'ye , Silifke Devlet Hastanesinin ise 38.000 YTL'ye aldığı 
düşünülürse, toptan alım yaparak fiyatın daha aşağıya çekilmesini amaçlayan 
SSK'nın, benzer bir cihazın tanesini 57.158 YTL 'ye satın almasını nasıl 
değerlendirmek gerekir? Tek alımlarda bile fiyat yaklaşık %40-45 düzeyinde, 
SSK'nın alım yaptığı fiyatlardan aşağı olurken, SSK'da bu fiyattan bu cihaz nasıl 
alınabilmiştir? 

7. Sonuç olarak SSK Hastanelerinin Bakanlığınıza bağlı olduğu dönemde yapılan 
ihalelerde gerek şartnamenin oluşturulması, gerek ihalenin yapılış biçimi ve 
gerekse ihale sonrası cihaz teslimatının yapılmaması ve son olarak da tek alımlarda 
bile oluşan fiyatın çok çok üzerinde bir fiyattan cihaz satın alınması gibi hususlar 
Bakanlığınızca incelenmiş midir? İncelendi ise ilgililer hakkında ne tür işlemler 
yapılmıştır? Ortada bir kamu zararı varsa bu zararın telafisi için neler yapılmıştır? 

T .C . 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

B.l3.APK.0-12-00-00/A.to- _ 2 9 o o 2 2 A Ğ U S T O S 2 0 0 5 
Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Bilecik Milletvekili Fahrettin P O Y R A Z ' a ait 7/7769 Esas 
No ' lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca yapılan cihaz alımlarında ihaleye çıkılmadan 
önce bu işlerle iştigal eden firmalarla görüşülerek cihazların kaç günde teslim edilebileceği 
hususunda görüşler alınmakta ve bu doğrultuda ihaleye esas şartname eki sözleşme tasarısının 
teslimatla ilgili maddeleri düzenlenmektedir. Söz konusu röntgen cihazı alımları ihalesinde de 
aynı yol izlenerek teslimat süresi 90 gün olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu ihaleye esas ihale dokümanlarım 17 firma satın alarak bu firmalardan 7'si 
ihaleye teklif vermiştir. (500 MA' l ık röntgen cihazına 3 firma teklif vermiştir.) Kamu İhale 
Mevzuatına göre, herhangi bir hak kaybına veya zarara uğradığını/ uğrayabileceğini iddia 
eden firmaların ihalenin başlangıcmdan (ihalenin ilanından) sözleşme imzalanıncaya kadar 
geçen süre içerisinde ihale ile ilgili her hususu öncelikle ihaleyi yapan idareye, idareden 
alacağı cevaba istinaden de gerek görmesi halinde Kamu thale Kurumuna (İhalelere karşı 
yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik doğrultusunda) itiraz etme hakkının bulunmasına 
rağmen söz konusu ihalenin 90 günlük teslim suresi ile ilgili hiçbir ~f»nİM>ca. itirazda 
bulunulmamıştır. Dolayısıyla, 90 günlük teslim süresinin firmalarca uygun- bulunduğu 
görülmüştür. Ayrıca, firmalarca ihale süreci içerisinde 90 günlük teslim süresine itiraz 
edilseydi b u hususun zeyi lname ile değiştirilmesi mümkün olabilecekti. 

Bahse konu cihazların teknik şartnamesi Kurum Eğitim Hastanelerinde Radyoloji 
Uzmanı Klinik Şef, Şef Yardımcıları ile Kurumun konuyla ilgili teknik elemanlarının 
katılımıyla hazırlanarak Kurum web sayfasında yayınlanmış, gelen itirazlar 08/06/2004 
tarihinde düzenlenen toplantıda değerlendirilerek yeniden düzenlenmiş ve Kurum web 
sayfasında nihai şartname olarak yayınlanmıştır 

Kurumun Sağlık Tesislerinin ihtiyacına binaen söz konusu 140 adet röntgen cihazının 
alımına ait ihale, K a m u İhale Kanunu ve ilgili mevzuat da belirtilen şartlar dahilinde 
gerçekleştirilerek tüm ilanlar yapılmış ve 17 firma şartname almıştır. Bu firmalardan T si 
ihaleye teklif vermiş ve 50 adet 500 mA' l ik (Sedecal marka S H F 535 model 640 mA) röntgen 
cihazına ise, Siemens A.Ş. 'nin 43.640 Euro, Kurt ve Kurt A.Ş. 41.950.- Euro, USX-Ray 
Röntgen A.Ş. 31.250.- Euro teklif vermiştir. İhale sonucunda da 50 adet röntgen cihazının, 
beher adedinin yaklaşık maliyetinin (1 adedi 90.885.798.375.-TL) altında bir fiyata USX-Ray 
Röntgen A.Ş.den satın alınması karara bağlanmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 17 firma şartname almasına rağmen, 
Ankara Satınalma Sigorta Müdürlüğündeki ihale süreci içerisinde gerek teknik şartname, 
gerekse idari şartnameye herhangi bir itiraz söz konusu olmamıştır. 
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Sağlık Bakanlığı, idari Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmede, 5283 
sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun doğrultusunda, 50 adet 500 mA'lik röntgen cihazının 03/05/2005 
tarihinde adıgeçen Bakanlığın Ana Donatım ve İkmal Bölge Müdürlüğü Deposuna tek partide 
ve 10/02/2005 tarihli sözleşme hükümlerine göre 90 günlük süresi içinde teslim edildiği, 
ancak, Sağlık Bakanlığınca cihazların tamamının ihtiyaç mahallerine gönderilemediği, 
hastanelerin alt yapıları tamamlandıktan sonra geri kalan cihazların montaj mm yapılacağı 
belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığınca daha ucuz bir fiyata alımı yapıldığı belirtilen 
23 adet 300 mA'lik röntgen cihazına ait ihalenin ise, anılan Bakanlık tarafından iptal edildiği 
ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığınca alımı iptal edilen 300 mA'lik röntgen cihazı ile Kurumca 
satın alınan 500 mA'lik (Sedecal marka SHF 535 model 640 mA) röntgen cihazının teknik 
özellikleri ve fiyat yönüyle karşılaştırılması teknik personel tarafından yapılarak ilişik 
Raporda sunulmuştur. 

Yine, Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü'nce aym tarihlerde daha ucuz bir fiyata alındığı 
belirtilen benzer özellikteki röntgen cihazı ile ilgili olarak da, Sağlık Bakanlığı Eskişehir 
Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, 2004 yılında her hangi bir röntgen cihazı ihalesi 
yapılmadığı, 2005 yılında 6 adet olarak ihaleye çıkılan röntgen cihazına ait ihalenin ise, Kamu 
İhale Kurumu tarafından iptal edildiği, yine, Silifke Devlet Hastanesi ile yapılan görüşmede, 
Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi'nce aynı tarihlerde daha ucuz bir fiyata alındığı 
Delirtilen benzer özellikteki röntgen cihazına ait ihalenin de yapılan şikayetler üzerine hastane 
tarafından iptal edildiği ifade edilmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun 17/06/2004 tarih, K.XX/1118 sayılı ihale ön müsadesine 
istinaden Kurumun Ankara Satın alma Sigorta Müdürlüğü, I. Nolu İhale Komisyonu 
tarafından, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı şartlan dahilinde gerçekleştirilen ve 
Yönetim Kurulu'nun 23/12/2004 tarih, K.XX/2196 sayılı kararı ile onaylanan söz konusu 
ihalenin, şartları ve özellikle teknik şartlan farklı olan İhalelerdeki teklif fıyatlanyla 
karşılaştırılmasının, dolayısıyla daha pahalı olarak alınmasından söz edilmesinin mümkün 
olamayacağı düşünülmektedir. 

İhalenin üzerinde kaldığı firmayla yapılan sözleşmenin 17 nci maddesinde, cihazların 
zamanında teslim edilmemesi durumunda her geçen gün için toplam sözleşme bedelinin 
% 03'ü (binde üç) oranında gecikme cezası kesileceği belirtilmiştir. Ancak, sözleşme 
imzalanan firma 50 adet 500 mA Röntgen Cihazım, 03/05/2005 tarihinde, 5283 sayılı Bazı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlanna ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine 
Dair Kanun doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Ana Donatım ve Bölge İkmal Müdürlüğüne 
teslim etmiş olup, SSK Başkanlığmca planlaması yapılmış olan kurumlara adı geçen 
Bakanlıkça dağıtımı yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, soru önergesinde yer alan hususlann tekrar gözden geçirilmesi 
amacıyla, konu Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiş olup, yapılacak 
teftiş sonucundan tarafınıza bilgi verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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RAPOR 

Bahse konu cihazlara ait teknik şartname Kurumumuz Eğitim Hastanelerinden 
Radyoloji uzmanı Klinik Şef şef yardımcıian ile Başkanlığımızın konuyla ilgili teknik 
elemanlarının katılımıyla Tedavi ve Maluliyet Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak 
Kurumumuz WEB sayfasında yayınlanmış gelen itirazlar 08.06.2004 tarihinde düzenlenen 
toplantıda değerlendirilerek şartnameler düzenienıniş ve Kurumumuz WEB sayfasında nihai 
şartname olarak yayınlanmıştır. 

Satınalman cihazla, ihaleye iştirak eden ve şartnameye uygun olan benzer özelliklere 
haiz diğer firmalarca teklif edilen cihazlar ( Siemens A.Ş. 43.640 EURO. Kurtkurt A.Ş. 
41.950 EURO ) arasında bir değerlendirme yapıldığında Kurumumuzca satınalman cihazın 
°c35 - 40 daha ucuz olduğu görülmektedir. Sağlıklı bir değerlendirme yapıp doğru sonuca 
ulaşmanın da aynı tıbbi ve teknik Özelliklere haiz cihazların mukayesiyle olacağı aşikardır. 

Satın alma aşamasında teklif dosyası teklif edilen cihaza ait katolog ve dokümanlar ile. 
cihaz başında yapılan demontrasyon sonucu elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi 
neticesinde: 

Kurumumuzca satın alınan Sedecal marka SHF 535" model 640 mA'lik cihaz. Sağlık 
Bakanlığına teklif edilen Sedecal marka SHF 330 model 320 mA'lik cihazlara göre çok daha 
üstün özelliklere haiz olup aşağıda belirtilmiştir. 

1- Kurumumuzca satın alınan <S4(J mA'lik cihazda RTM *>0 HS 32/78 kW high speed 
röntgen tüpü kullanılmakta. 320 mA'lik cihazda ise RTM 90 H 20/44 kW low 
specd röntgen tüpü kullanılmaktadır. Yüksek hızlı ve yüksek güçlü tüpün ömrü 
düşük hızlı ve düşük güçlü tüpün ömrüne göre daha uzundur. Tüp ömrü daha uzun 
süre olacağı için kullanım maliyeti de düşecektir. 

2- Kurumumuzca salın alınan 640 mA'lik cihazda AEC (Otomatik Doz Kontrol 
Sistemi), akciğer stalill \e röntgen masasında ion c ham her bulunduğu halde. 321. 
ma'lik cihazda bu ö/ellik mevcut değildir. AEC sayesinde çekilen filimler daha 
kaliteli olmakta tanı ve teşhis kolaylaşmaktadır. Filim tekrarına gerek kalmadığı 
için hasta ve kullanıcının fazla doz alması önlenmekte, film israfının da önüne 
geçilmiş olmaktadır. 

3- Kurumumuzca satın alınan 640 mA'lik cihazda mAs yüksek mA. kısa süre 
kullanılarak elde edildiği için 320 mA'lik cihaza göre hastanın filim çekim işlemi 
daha kısa sürede tamamlanabilmekledir. Bu sayede kullanıcı ve hasta daha az doza 
maruz kalmakta, filimler daha kaliteli çıkmakta, birim zamanda daha fazla 
hastanın filim çekim işlemi yapıldığı için tedavi hizmetleri hızlanmaktadır. 

4- Kurumumuzca satın alınan 640 mA'lik cihazın mekanik akşamlan (Sedecal marka 
Optimum Milenium model) tamamen birinci sınıf ithal olduğu halde. 32ü mA'lik 
cihazın mekanik akşamlan yerli malzemedir. Demontrasyon esnasında alımına 
karar verilen cihazın haıatı kesilerek emniyet mekanizmasının güvenirliği test 
edilmiş herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. 

5- Kurumumuzca satın alman 640 mA'lik cihaz için enerji panosu, Fi şalter firmaca 
yapılacağı halde 320 mA'lik cihazda bunlar bulunmamaktadır. 

6- Kurumumuzca satın alınan 640 mA'lik cihazla birlikte alınan aksesuarlar (toplam 
25 adet kaset + yeşile duyarlı ranfansatör. 1 adet 35x35 kurşunlu cam, 3 adet 
dönlü negataskop. 4 adet kurşunlu önlük. 2 adet pelvik koruyucu. 2 adet tiroid 

- 2695 -



T.B.M.M. B:127 19 . 9 . 2005 0 : 2 
_______ _ _ _ _ _ , y ımrınnır. 

* 7-fiH$W¥3 ^ î B l l - S ^ f i p ^ S S S ^ ' K f B r l i i f l î l m ı r ^ satın alınan cihaz 57.158 YTL, 
ş j e k l ı f edilen cihaz ise 30.488 YTL olarak görülmektedir. 

urumümuzca alınan ' cihazın fiyatı 31.250 EURO dur. ihale tarihindeki 
(13.09.2004) MB Döviz Alış kuruna göre 57.158.YTL dir. Sağlık Bakanlığına 
teklif edilen cihazın fiyatı ise 22.880 EURO dur. Sağlık Bakanlığı ihale tarihindeki 
(01.10.2004) MB Döviz Alış kuruna göre 42.541 .YTL dir. 

1 

Söz konusu soru önergesinde bahsi geçen Silfke Devlet Hastanesi ve Eskişehir İl 
Sağlık Müdürlüğünce yapılan ihalelerdeki alıma konu cihazların da 300 mA'lik cihazlar olup 
marka, model ve teknik detayları hakkında bilgi olmadığı için değerlendirme yapılamamıştır. 

Kurumumuzca satın alınan Sedecal marka SHF 535 model (AEG sistemi bulunan, 
Jeneratör 640 mA- 50 kW, X-Ray tüpü İAE marka RTM 90 HS model (32/78 kW), enerji 
panosu ve Fİ şalteri firmaca yapılan, mekanik aksam tamamen ithal Optimum Mileniura 
model) ve oldukça fazla aksesura sahip cihazla; Sağlık Bakanlığına teklif edilen Sedecal 
marka SHF 330 model (Jeneratör 320 mA-30 kW, X-Ray tüpü İAE marka RTM 90 H model 
(20/44 kW), mekanik aksam yerli ve sadece aksesuar olarak 10 adet kaset) cihaz arasında 
fiyat farkı olması gayet doğaldır. 05.08.2005 

teknik Öğretmen 
Soner YÜKSEK 

Teknisyen 

736.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK ve Bağ-Kurdan malulen emeklilik 
müracaatlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun 
cevabı (7/7770) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 11.07.2005 

)r. Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili ' 

1-) Bağ Kur Genel Müdürlüğü Yüksek Sağlık Kurulu'nun halen Ocak ayında malulen 
emekli olmak isteyenlerin müracaatını incelediğini öğrenmiş bulunuyorum. Hayati 
rahatsızlıklarından dolayı emekli olmayı bekleyen ve belki de son günlerini 
geçirmekte olan vatandaşlarımızın müracaatlarının bu kadar uzun sürme nedeni 
nedir? 
2-) Bakanlığınıza bağlı SSK ve Bağ Kur Genel Müdürlüklerinde malulen emeklilik için 
gerekli evrak ve raporunu alarak müracaat edenlerin işlemi kaç gün sürmektedir? Bu 
süreç Avrupa Birliği ülkelerinde kaç gündür? 
3-) Halen Ocak 2005 tarihinden bu yana kaç malulen emeklilik müracaatı olmuş ve 
bunların kaçı tamamlanmıştır? Bakanlığınız döneminde, her iki kurumdan bu tür 
malulen emekli olmak isteyenlere ne gibi kolaylıklar getirdiniz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI <xÇSE4so-EN 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı > ^ 9000 

5 AĞUSTOS 2005 
Sayı :B.13.APK.0-12-00-00/32O-lMl 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Hatay Milletvekili Dr. Züheyir AMBER'e ait 7/7770 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bağ-Kur sigortalıları ve haksahiplerinin maluliyet taleplerine ilişkin bağlı bulundukları 
İl Müdürlüklerine müracaatlarını takiben, sıhhi evrakları sağlık kurulunda görüşülmek üzere 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. 

Bağ-Kur söz konusu sıhhi evraktan Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarih itibariyle 
sağlık kurulunda en seri şekilde değerlendirilerek maluliyet talepleri karara bağlanmaktadır. 

Ancak, maluliyet halinin tespiti sırasında verilecek karara esas olmak üzere sağlık 
kurulunca; sağlık kurulu raporundaki teşhisi destekleyen tahlil, tetkik, film vb. belgeler yada 
raporda herhangi bir çelişki mevcut ise hastanın başka bir hastaneye şevki ile yeni bir sağlık 
kurulu raporunun temini istenebilmektedir. Tüm bu işlemler ve yazışmalar nedeniyle sigortalı 
yada haksahibinin Kuruma ilk müracaat ettiği tarih ile maluliyet halinin değerlendirilerek 
karara bağlandığı tarih arasındaki süre uzamaktadır. 

Öte yandan sağlık kurulu ikisi kadrolu diğerleri ise Sağlık Bakanlığı 'na bağlı 
hastanelerden ikinci görevle katılan farklı branşlarda toplam 15 uzman hekimden teşekkül 
etmektedir. Sağlık kuruluna ikinci görevle katılan hekimlerin asıl görevli bulundukları 
hastanelerdeki iş yoğunluğu yada izinli/raporlu olmalan nedeniyle sağlık kuruluna belirli gün 
ve saatlerde katılmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum sigortalılann ve haksahiplerinin maluliyet 
hallerinin tespiti ve neticelendirilmesinde gecikmeye neden olmaktadır. 

Kurum, malulen emeklilik için gerekli evrak ve raporunu alarak müracaat edenlerin 
talepleri değerlendirilirken, raporlan yeterli görülenler iki ay içerisinde sonuçlandırmaktadır. 
Ancak, raporlan yetersiz görülüp "Ara Karar" larla istenen evraklann sigortalı ve haksahipleri 
tarafından temin edilmesi ve Kurum kayıtlarına bu evraklan farklı surelerle intikal ettirmeleri 
nedeniyle, bu süre altı ayı geçmemektedir. 

01/01/2005-31/06/2005 tarihleri arasında sağlık kuruluna maluliyet raporları 
değerlendirilmek üzere gelen toplam 8758 raporun 6129 adedi değerlendirilerek (Ara 
Karar=2.318 : Red=3.258 : Kabul=553) karara bağlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nda ise; Yüksek Sağlık Kurulu'nda .üye olarak bulunan 
uzman hekimlerin değerlendirebileceği dosyalar, yaklaşık bir ay içerisinde karara 
bağlanabilmektedir. Ancak; bazı dosyalar üç, hatta daha fazla sayıda uzman hekim 
mütalaasından sonra Kurulca yeniden incelenerek karara bağlanmaktadır. 

Kuruma değerlendirilmek üzere gönderilen dosyalar, 1,5-2 ay içerisinde karara 
bağlanabilmektedir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumuna malulen emeklilik talebi ile ilgili olarak 15/01/2005-
15/06/2005 tarihleri arasında 13407 adet dosya intikal etmiştir. Gerekli inceleme sonunda 
karara bağlanan dosya sayısı 9154 olup, halen 4000'e yakın maluliyet dosyasının işlemleri 
sürdürülmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde görevli uzman hekimlerin, ikinci görevle 
Kurulda görevlendirilmeleri sonucu; sağlık kurulu çalışmalarını yürütmekte iken; SSK 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra Kurum sağlık kurulu, Sağlık 
Bakanlığından ikinci görevle gelen doktorlardan teşekkül ettirilmiştir. 

Raporların uzun süreye yayılmaması için, Sağlık Bakanlığı'yla sık sık temas kurularak 
doktorların temini ve katılımlarının sürekliliği sağlanmıştır. 

Ayrıca, daha önce kurulca değerlendirilen (Kendinden Jclli Sondalar, Oksijen 
Konsantratörü, Ev Tipi Nebulizatör, Ev Tipi Vantilatör (Home Ventilatör), Non İnvaziv 
Mekanik Ventilatör, CPAP-BİBAP-AUTOCPAP, Yara Örtüleri, Kolostomi Torbası, Çift 
Taraflı İşitme Cihazı, Organ Protezleri gibi) malzemelerle ilgili olarak diğer geri ödeme 
kurumlarında uygulanan ve Yönetim Kurulu Kararıyla ödeme kriterleri belirlenerek Kurumda 
da devreye sokulan uygulama nedeniyle, sağlık kuruluna gönderilmeden İl Müdürlüklerince 
değerlendirileceğinden; sağlık kuruluna daha fazla maluliyet raporları inceleme imkanı 
sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
' Bakan 

737.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Diyarbakır İli Kayapınar Beldesindeki 3. sa
nayi sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in 
cevabı (7/7773) 

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

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali Ş A H İ N tarafından yazılı olarak cevaplandırı lmasını arz 
ederim. 

•)EĞERİJ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ili Kayapınar Beldesi talaytepe mevkiinde bulunan 39 
parselin 256 bin M2 kısmı Mülhalk Örfiioğlu Şeyh Seadettin Cebavi 
Vakfına ait taş ınmaz üzerinde üçüncü küçük Sanayi Sitesi İnşaatı devam 
etmektedir. 

1- İnşaatın biran önce betmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğüyle 
3.Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasındaki anlaşmazsızlık 
gideri lmişmidir? Bakanlığınız bu konuda ne gibi çalışmalar 
yapmaktadır? 

2- Üçüncü Sanayi Sitesinin konumu hangi aşamadadır? 
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T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / ^ " 5 ~ ^ 
Konu : 

O^?.J.^/200S 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T B M M Baş l ın ın , 19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13069 saydı yazısı. 

Diyarbakır Sayın Mesut DEĞER'in Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7773 esas no'lu 
yazıh soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali Ş A H İ N 
Devlet Bahanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.00.205.07.21/4016 13 6 2 7 O &7./CS72005 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 20.07.2005 tarih ve B.02.0.002/ 5231 sayılı yazınız. 

Diyarbakır ili, Merkez Kayapınar Köyü, Karakaya Talay Tepesi Mevkiinde bulunan ve tapunun 
(M.44)pafta, (39) nolu parselini teşkil eden Mülhak Örfioğlu Şeyh Saadettim Cebbari Vakfına 
taşınmaz üzerine yaptınlacak 696 adet işyerinden 136 adedinin Vakfına, verilmesi kaydıyla S.S.Oto 
Tamircileri 3.Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile sözleşme imzalanmıştır. Adı geçen Kooperatifle Genel 
Müdürlüğümüz arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. İnşaatlar devam etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim 

Yusvfl®EYAZIT 
Gehel Müdür V. 
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738.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU'nun, İhlas Holding ile borsada işlem 
gören şirketlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/7774) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması hususunu arzederim. 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul Milletvekili 

Bankacılık Kanunu tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülürken 30.06.2005 
tarihinde verilen önerge ile özel finans kurumlarının tasfiyesinin TMSF tarafından 
yürütülmesi konusunda bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik tasan metni Genel 
Kurulda görüşülüp yasalaşırken verilen başka bir önerge ile tasan metninden 2.07.2005 
tarihinde çıkanlmıştır. 

İHLAS Holding ve ona bağlı şirketlerin borsada işlem gören kağıtlanndan (IHLAS 
Holding A.S., İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.S., İhlas Gayrimenkul Yatınm 
Ortaklığı A.S) İHLAS Holding ilk değişikliğin olduğu (30.06.2005) ve bu değişikliği takip 
eden gün (1.07.2005 tarihinde) yüzde 23 oranlarda değer kaybetmiştir. Aynı tarihte 
şirketlerin ve Holdingin işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 89 ile yüzde 170 
arasında artmıştır (bu artış mutlak rakam olarak da son dönemin en yüksek düzeyine 
karşılık gelmektedir). 4 Temmuz 2005 tarihinde ise İHLAS Holdingin hisse senedi değeri 
yüzde 25 oranında bir önceki borsa gününe göre (1.07.2005) değer kazanmıştır. Bunun 
anlamı, fiyat düşerken ellerindeki İHLAS Holdinge ait kağttlan satanlar bu işten önemli 
miktarda kayba uğrarken aksine 1.07.2005 tarihinde bu kağttlan alan kurum ve kişiler ise 
bu fiyat değişiminden dolayı bir kazanç elde etmişlerdir. Bu kısa dönem içinde kayıp ve 
kazançların değeri yaklaşık olarak 5 milyon YTL'yi aşmaktadır (5 trilyon liraya) 
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1. 30.6.2005 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda verilen önerge ile başlayan 
süreçte İHLAS Holding ile borsada işlem gören bağlı şirketlerin işlemleri özellikle 
küçük tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacıyla neden önlem alınarak 
durdurulmadı (işlem tahtalar neden kapatılmadı), gün içinde kısmen borsa 
işlemlerinde bir durdurma olmakla birlikte neden bu durdurma işleminden daha 
sonra neden vazgeçildi? 

2. 30.06.2005, 1.06.2005 ve 4.07.2005 tarihlerinde İHLAS Holding ile borsada işlem 
gören bağlı şirketlerin (İHLAS Holding A.S., Ihlas Ev Aletleri imalat San. ve Tic. 
A.S., İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S) kağıtlarım alıp satan kişi ve 
kurumların kimler olduğu ve ne tutarda (hacimde) kağıt alıp sattıkları? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001*>f-ZW< C^©«/2005 

Konu : 7/7774-13101 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :19/07/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kemal KUMKUMOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/7774-13101 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak 
Sermaye Piyasası Kunılu'nun 05/08/2005 tarih ve B.02.1.SPK. 1.60-731 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-SPK'nun 05/08/2005 tarih ve 731 sayılı yazısı ve eki.ı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı : B.02.1.SPK.1.60-93t os/08/2005 
Konu : Soru Önergesi. 1 7 7 7 7 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: T.C. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 21.07.2005 tarih ve 
B.02.0.001/(01)2667 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu. 

İlgi Evrak Akış ve Talimat Formu ekinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 
sayılı yazısında, İhlas Holding A.Ş. (İhlas Holding) ve İhlas Holding'in İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'nda (İMKB, Borsa) işlem gören bağlı şirketleri olan İhlas Ev Aletleri 
İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İhlas Ev Aletleri), İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.'nin (İhlas Gayrimenkul) hisse senetlerinde 30.06.2005-04.07.2005 döneminde 
gerçekleşen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazılı soru önergelerinin 15 gün içinde 
cevaplandırılması istenilmektedir. 

Söz konusu soru önergesinde; Bankacılık Kanunu tasarısının TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülürken, 30.06.2005 tarihinde verilen önerge ile özel finans kurumlarının 
tasfiyesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülmesi konusunda bir değişiklik 
yapıldığı, yapılan bu değişiklik tasan metninin Genel Kurulda görüşülüp yasalaşırken verilen 
başka bir önerge ile tasan metninden 02.07.2005 tarihinde çıkanldığı, İhlas Holding his^ç 
senetlerinin ilk değişikliğin olduğu gün (30.06.2005) ve bu değişikliği takip eden gün 
(01.07.2005) %23 oranında değer kaybettiği, aynı tarihte bağlı şirketlerin ve İhlas Holding'in 
işlem hacminin bir önceki güne göre %89 ile %170 arasında arttığı (söz konusu artışın mutlak 
rakam olarak da son dönemin en yüksek düzeyine karşılık geldiği), 04.07.2005 tarihinde ise 
İhlas Holding'in hisse senedi fiyatının bir önceki işlem gününe göre (01.07.2005) %25 
oranında değer kazandığı, dolayısıyla fiyat düşerken ellerindeki İhlas Holding'e ait kağıtlan 
satanlann bu işten önemli miktarda kayba uğrarken, aksine 01.07.2005 tarihinde bu kağıtlan 
alan kurum ve kişiler tarafından fiyat değişiminden dolayı bir kazanç elde edildiği, bu kısa 
dönem içinde kayıp ve kazançlann değerinin yaklaşık olarak 5 milyon YTL'yi aştığı ifade 
edilmekte olup, 

1- 30.06.2005 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda verilen önerge ile başlayan 
süreçte İhlas Holding ile borsada işlem gören bağlı şirketlerin işlemlerinin özellikle küçük 
tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacıyla neden önlem alınarak durdurulmadığı (işlem 
tahtalannın neden kapatılmadığı), gün içinde kısmen borsa işlemlerinde bir durdurma olmakla 
birlikte neden bu durdurma işleminden sonra vazgeçildiği, 
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2- 30.06.2005, 01.06.2005 ve 04.07.2005 tarihlerinde İhlas Holding ile borsada işlem 
gören bağlı şirketlerin (İhlas Ev aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Şy İhlas Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.) hisse senetlerini alıp satan kişi ve kurumların kimler olduğu ve ne 
tutarda (hacimde) hisse senedi alıp sattıkları, 

hususlarında açıklama istenilmektedir. 
Yukarıda yer alan ilk hususa ilişkin olarak İMKB Başkanlığından alman 03.08.2005 

tarih ve 1/9140 sayılı yazıda (Ek:l); bahse konu soru önergesinde yer aldığı gibi İhlas Holding 
ve Borsa'da işlem gören bağlı şirketlerin işlem sıralarının 30.06.2005 tarihinde geçici veya 
sürekli olarak işleme kapatılmadığı, ancak ilgili hisselerin işlem sıralarında 29.06.2005 
tarihinde bir geçici kapatma uygulandığı, 29.06.2005 tarihli birinci seansta İhlas Grubu 
şirketlerinin hisse senetlerinde yüksek bir işlem hacmi ile birlikte fiyat düşüşünün 
gözlemlendiği, Kurulumuzun Seri:Vin, No:39 özel Durumların kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7'nci maddesine 
istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12'nci maddelerine göre ilgili şirketler tarafından Borsa'ya özel 
durum açıklaması gönderilmesinin gerektiği, ancak 29.06.2005 tarihli birinci seansta bahse 
konu şirketler tarafından bu yönde bir açıklama gönderilmemesi nedeniyle, bu şirketlerin 
Borsa tarafından yazılı olarak uyarıldığı ve henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun 
olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Borsa'ya gönderilmesinin talep 
edildiği, ilgili şirketlere yazılı olarak iletilen söz konusu talebin ardından İhlas Holding'in aynı 
gün birinci seans içinde Borsaya Kurulumuzun SeriıVüI, No:39 Tebliği uyarınca bir açıklama 
gönderdiği, bu açıklamada İhlas Holding tarafından özetle; İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin 
(İhlas Finans) tasfiye sürecinin planlandığı gibi yürütüldüğü ve ödemelerin belirlenen takvime 
uygun olarak yapıldığı, İhlas Holding ve grup şirketlerinin tasfiye halindeki İhlas Finans'a ve 
TMSF'ye herhangi bir borçlarının bulunmadığının belirtildiği, gelen bu açıklamadan tüm 
piyasa katılımcılanmn eşit şekilde bilgi sahibi olmalarım sağlamak üzere İhlas Grubu 
şirketlerinin işlem sıralarının 20 dakika süreyle geçici olarak işleme kapatıldığı, söz konusu 
açıklamanın kamuoyuna duyurulduktan sonra hisse senetlerinin sıralarının yeniden işleme 
açıldığı, tüm İhlas Grubu şirketleri'nin 29.06.2005 tarihinde Borsanın yukarıda belirtilen 
talebine istinaden gönderdikleri özel durum açıklamalarında olağandışı fiyat ve miktar 
hareketlerine sebep olacak düzeyde, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun 
olmadığınının belirtildiği, İhlas Grubu şirketlerinin göndermiş olduğu söz konusu özel durum 
açıklamalarının birinci seans içinde veri yayın kuruluşlarınca ve İMKB Hisse Senetleri 
Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi'nde duyurulduğu, sonuç olarak 29.06.2005 tarihinjte 
İhlas Grubu şirketlerinin hisse fiyatlarında ve işlem hacimlerinde meydana gelen hareketlilik 
nedeniyle Kurulumuzun ilgili Tebliği ve İMKB mevzuatı çerçevesinde ilgili şirketlerle gerekli 
yazışmaların yapıldığı ve sonucunda şirketlerden Borsaya ulaşan tüm bilgilerin kamuya 
duyurulduğu, diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10.02.2001 tarih 
ve 171 sayılı kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20'nci Maddesinin 6 numaralı fıkrası 
hükmüne istinaden faaliyet izni kaldırılan İhlas Finans'ın Türk Ticaret Kanunu hükümlerince 
tasfiye sürecine girmesinin, İhlas Finans ile aynı grupta yer alan ve hisse senetleri Borsada 
işlem görmekte olan diğer şirketlerden İhlas Holding, İhlas Gayrimenkul, İhlas Ev Aletleri ve 
Kristal Kola Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne (Kristal Kola) etkilerinin kamuya 
duyurulduğu ve ayrıca Kurulumuzun 05.02.2001 tarihli karan ile haftalık bildirim 
yükümlülüğü getirilen ilgili şirketlere, Borsanın 15.01.2002 tarihti karan ile de, aylık bildirim 
yükümlülüğü getirildiği, sözkonusu yükümlülüklerin halihazırda devam ettiği, öte yandan, 
TBMM'nde yasama faaliyetlerinin kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve diğer 
konularla ilgili yasama çalışmalarında olduğu gibi bu konudaki yasama çalışması nedeniyle 
oluşan ve kamuoyunca (yatınmcılar tarafından) bilinen objektif bilgilerin mevcudiyeti 
nedeniyle şirket sıralarının kapatılmasını gerektirecek bir halin olmadığının düşünüldüğü, 
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ifade edilmektedir. 
Soru önergesinde yer alan 2 no'lu hususta ise, 30.06.2005,01.06.2005 ve 04.07.2005 

tarihlerinde İhlas Holding ile Borsada işlem gören bağlı şirketlerin (İhlas Ev Aletleri İmalat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) hisse senetlerini alıp satan 
kişi ve kurumların kimler olduğu ve ne tutarda (hacimde) hisse senedi alıp sattıklarına ilişkin 
bilgi talep edilmektedir. 30.06.2005, 01.06.2005 ve 04.07.2005 tarihli Borsa İşlem 
Defterlerinden İhlas Gayrimenkul (Ek:2), İhlas Ev Aletleri (Ek:3), Kristal Kola (Ek:4) ve İhlas 
Holding (Ek:5) hisse senetlerinde en fazla işlem, en fazla net alış ve en fazla net satış 
gerçekleştiren yatırımcıların kimler oldukları, işlem miktarları, işlem hacimleri belirlenmiş 
olup, söz konusu bilgiler ekte yer alan tablolarda sunulmaktadır. 

Ayrıca, İhlas Finans'ın finanşal durumu hakkında 29.06.2005-01.07.2005 döneminde 
basın organlarında yer alan haberler, İhlas Holding tarafından İMKB'ye gönderilen 
açıklamalar ve söz konusu gelişmeler sonrasında MKB'de işlem gören İhlas Grubu 
şirketlerinin hisse senetlerinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Kurulumuzca denetim başlatılmış 
olup, konuya ilişkin olarak yapılan incelemeler halen devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 

EKLER: 
1- İMKB Başkanlığının 03.08.2005 tarih ve 1/9140 sayılı yazısı. 
2-30.06.2005-04.07.2005 döneminde İhlas Gayrimenkul hisse senedinde işlem 

gerçekleştiren yatırımcılara ilişkin tablolar. 
3-30.06.2005-04.07.2005 döneminde İhlas Ev Aletleri hisse senedinde işlem 

gerçekleştiren yatırımcılara ilişkin tablolar. 
4-30.06.2005-04.07.2005 döneminde Kristal Kola hisse senedinde işlem 

gerçekleştiren yatırımcılara ilişkin tablolar. 
5-30.06.2005-04.07.2005 döneminde İhlas Holding hisse senedinde işljm 

gerçekleştiren yatırımcılara ilişkin tablolar. 

/W^ 
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Sayı:l/ ) X 4 0 

SERMAYE PİYASASI KURULU 
BASKANLIÖl'NA 
Eskişehir Yolu 8. Km..\o:156, 
ANKARA 

istanbul 05 Ağustos 3005 

tlui : Borsamıza 01.02.2OOS tarikinde utafon 22.07.200S târik vt B.02.MP/U.60492-171S2 
sayılı yozuuz 

Hgi yatmada, 30.06.2005 tarihinde TBMM Plu ve BUtçe Komisyonunda verilen Önerge ila başlnyan 
süreç» îhlaa Holding ik borsada iftara gören bağlı firketkria işleklerinin özellikle küçük taaarruf 
tabiplerinin haklamu konmak amacıyla neden Önlem ahsamk durdurulmadığı (iflero tahtalarının 
neden kapatılmadığı}. gön içinde kuman bor» işlemlerinde Mr durdurma olmakla birlikte neden bu 
durdurma işleminden som vazgeçildiği huturunda açıklama İstendiği behYtflsrek bu hususa ilişkin 
açıklamamızın fvedilikle Kurulunuza tktflmesl talep edilmiştir. 

Öncelikle bahse konu yazıda belirtilen bir hususun düzeltilmesinde yarar görülmektedir. İhlaı Holding 
ve Bonn'da işlem gören bağa şirketlerin işlem sıralan 30.06.2005 tarihinde geçki veya smekli olarak 
işleme kaparümarrnşür. 

Ancak ilgili hisselerin işlem sn-alannda 29.06.2005 tarihinde bir geçici kapatma uygulanmıştır. Şöyle 
ki; 29.062005 tarihli birinci seansta İhla» Grubu şirketlerinin hisse senetlerinde yflkseV bir işlem 
hacmi ik birlikte fiyat dfişuşO göztamlcnmişıiı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kunıla'rtun Seı i 
VIO, No: 39 Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar harekctkrr baş kkb 7. maddesine istin/den aynı 
Tcbliğ'in 10 v« 12. maddelerine göre ilgili şirketler tarafindau Borsamıza özel durum açıklaması 
gönderilmesi gerekmektedir. Ancak 29.06.2005 tarihli birinci seansta bahse konu şirketlerden bu 
yönde bir açdelama göoderUıneroesi nedeniyle bu şirketler Borsnmuca yazdı olarak uyardım» ve 
henüz kamuya açıklanmamış öze) bk dununun olup olmadığı ve vana özel durum biUkuııiıün 
ivedilikle Borsamıza gönderilmesi talep edilmiştir. 

Borsam» tarafindanilgili şirketine yazdı olarak iletilen bu talebin ardından iblis Hoktiug AŞ aynı 
gün birinci seans içinde Borsamıza Sermaye Piyasası Kunılu'nun Seti' VM, No: 39 sayılı Tebliği 
uyarınca bir açdılama göndermiştir (Ele.). Bu açıklamada ihhu Holding A.$. özetle, İhla* Rrum* 
Kurunu AŞ.'oin tasfiye sürecinin planlandığı gibi yûrüıükrüğanü ve ödemelerin btltrleııuıt ukvimo 
uygun olandk yapıldığını, İhlas Holding ve grup şirketlerinin tasfiye halindeki thlas Finans't ve ' 
TMSPye herhangi bir borçlaruun bulunmadığını belirtmiştir. Geltu bu açıklamadan tüm piyasa 
katılımcılannın eşit şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlamak ttzere İhlas Grubu şirketlerinin işlem 
sıralan 20 dakika sureyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sözkonusu açıklama bu şekikta 
kamuoyuna duyurulduktan sonra hisse senetlerinin sıralan yeniden işleme açılmıştır. 

İSTANBUL 
•eMiM-Kimaııııı. 
reftSAST 
BAŞKANLIK 

ikil «Ut*NUIf 
t»m im» m un 
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Tüm İhlal Gnbu piketten 29.06.200S tarihinde Borsamızın yutandı belirtik» takbine isticadca 
gönderdikleri Özel durum nçüclanularmda olağandı}! fiyat ve miktar hareketlerine sebep olacak 
chiıey<K heauz kamuya açıklanmamış özel bir dunuma olmadı^t«lfi i ı ıÜ^T:"llffi iJ uruba 
şirke*WİDİn göodcrarij ottufcu sözkonusu özel durum açıklamaları (Ek.) birinci seans içinde veri 
yaym kunıhiflanoca ve Hisse Senetleri Piyasası Bilgisayarlı Alım S u m SistemTnde duyurulmuştur. 

Yukandn belirtüen açıklamalardan d i anlaşılacağı Üzere 29.06.2005 tarihinde thlas Grubu 
şirketlerinin hisse fiyatlarında ve işlem hacimJericde meydana gelen hareketlilik nedeniyle Sermaye 
Piyasası KunuVmm ilgili Tebliği ve Botunuza mevzuatı çerçevesinde ilgili şirketlerle gerekli 
yazış.«ular yapılmış ve sonucunda şirketlerden Borsamıza ulaşan tüm bilgiler kamuya duyurulmuştur. 

Dİger taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kunıhı'nun 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı kamı 
ile 4-380 sayılı Bankalar Kanununun 20. Maddesinin 6 numaıaU fıkrası hükmüne istinaden faaliyet izni 
kaldmUn İhdas Kısana Kurumu A.Ş. (İUas Rnans)'nin Türk Ticaret Kanunu hükümlerince tasfiye 
sürecine gnoesiıûa, îhlaı Fuıans ile aynı grupta yer alan ve hisse senetleri Borsamızda i$lcm 
görmekte olan diğer şirketlerden thlas Holding, İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İhlas Ev Aküleri 
ve Kıistal Kola'ya etkileri kamuya duyurulmuş ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruhı'nun 05.02.2001 
tarihli karan ile haftalık bildirim yükümlülüğü getirilen ilgili şirketlere, Borsama Yönetim Kurulunun 
13.01.2002 tarihli karan ile de; aylık bildirim y&kfimrttltlgti getirürnij olup, sözkonusu yüjcümlülükler 
halihazırda devam etmektedir. 

Öte yandın, TOMM'nde yasama faaliyetleri kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yüriitülrnektc olup, 
diğer konularla ilgili yasama çalışmalannda olduğu gibi bu konudaki yasama çalışması nedeniyle 
oluşan ve kamuoyuna (yatırımcılar tarafindan) bilinen objektif bilgilerin mevcudiyeti nedeniyle 
şirket sıralanma kapatılmışını gerektirecek bir halin olmadığı düşünülmektedir, 

Bilgilerinize m ederim 

Saygılarımla, 

İSTANBUL 
MENKUL KIYMETLER BORSASI 

BAŞKANLIĞI 

Osman BİRSEN 
Başkan 

r 
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fhlas 
Holding 

n e » CM 
m t o i M M i 

N.|0Slt)«S< 
ÖZBL DURUM AÇIKLAMA FORMU *« **££. 

-BLftftCİTOM" 
'«0.47000 

Ortak*!** Uvraaı/OrtaldarUt Adı: thTu Holding AS. 
-.-.-Adresi—-" ! — -T2?EWnCaAN«:lJY«aib»«iâasrf3CTÎÜL 

Telefon ve Fax No 1454 2051 F a * : 454 2134VJ7 Tartt : 19X11200 
Konu : Sermaye Piyan» Kumlumun Seri: VHI, No: 39 sayılı Tebliği uymuşa Yupılaı acıklam ad 

istanbul Meakal Kıymetler Borsası B*fkaabg>'aa 

OönKJk gazetelerden birinde yayınlanın haberi t {İğin* açıklamalarımı» ajandaki gibidir. 

Istûaklerünüden Ihlaı Figanı Kurumu A.Ş. rrin fraliyeı izni 2000 yılında başlayıp, 2001 yılında etki 
artırarak devam eden büyük ekonomik kriz dolayısıyla, firkattin Kiddite birine girmeği som 
10.02 .2001 tarihinde kaMaılımstır. Faaliyet izninin kaldmUnasıyl» birlikte. yürürlükteki Türk Tic 
Kanunu VB diğer mevduat kapsamında. tasfiyeye girmiştir. Tasfiye kurab) alacaklı olduğu rouhı 
firmalarla yasmış olduğu protokoller çerçevesinde har ay dTtteoU bir şekilde tahsihrlaotu yapaı 
borçh) olduğu hesap sahiplerine ödemelerini gerçekleştirmektedir. 

Aynea, İtila* Finans Kurumu A.5 do inceleme yapaa BDDK muraJûpUnBin nporia/ıada, cinur 
ihtilas, irtikap, dolandmeıhk gibi nçuıısurunsrasllamlmadıgj açdcça yaslıdır. 

Şirketin taafiyo kurulu her ay Uıfiye neticelerini kamuya açıklamaktadır. 

Tasfiye KuruluVım son olarak» 20 Hatiran 2005 tarihli açıklamaunda; 
I 

•İlgili ay, 7,6 mityön YTL ddsme yapıldığı. 
-Bas langıçt» açıklamama yapıldığı ay* kadar 433 milyon ABD dolan ödeme yapıld& 
-llgÜı ayda 2.644 hesaba ödeme yapıldığı, 
-Knx öncelinde 21 $.592 olan mudi sayışıma, açıklamanın yapıldığı gün 92.520 »ayısına dfistagu, 
BdiıtÜmektedir. 

Taatfye sureci rarfoda, Savcılıklara yapılan şikayetlerde, sayın Savcılık makamları. HİÇ BÎR SUÇ 
İSLENMEDİĞİ BANKALAR KANUNUNA AYKİRİ DAVRANILMADIOJ. MEVZUATA TÛMi 
İLE UYGUN JJAVRAN1LDIĞ7, TfCARJT JCUKUKU KURALLARINA UYULDUĞU'ndarj bahis;» 
de TAKİPSİZLİK KARARLARI VERİLMİŞTİR. Aynea, BUKARARJURA YAP/LAN İTİRAZLAR 
DA REDDEDİLEREK TAKİPSİZLİK KARARLARI KESİNLEŞMİŞTİR. 

Bir kısım hesap sahiplerinin açım? olduğu davtUr, iştirakim» olan ve halen f»fiye halindeki kurur.: 
hukukeuTan lanUüfldan ukip edilmekte olup. Kurunun tasfiye sürecinde obuasından dolayı ve hesap 
sahiplerinin kar ve zarara katık* akillerinin mevcudiyeti nedeniyle, BİR ZARARIN OLMADTÖIN' 
TESPİT ETMÎŞVE BU KARA&J^tft Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir. 
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UMJ « n agoaokutoiû 

Digt tarafla», — aoo fidcMimİJt o lao Ihlas Hold ing .A.Ş. n in . o« d o sirketijnis l*tirak)«rind«ı« 
birisinin Tasfiye Hal inde thlaa Finaaa Kurumu A . J . n e hiçbir borcu ydknır. 

Ayrıca, babai »«gen Baıo—da g e ç e n i thİM <>ıAu*ntt». TMS^>«"olanbö^la jS uoilfiitt Hab«rdo yajthı 
İhlar Grubu*mm kefil olduğu nemalar, 2 0 0 4 yılı EylOl a y r a n * . borf lanıu Ukritla daftü d e d e r s t e n 
nakden .TMSF'nta yapmış o k l u f u kampanya çorçevaainde odern islerdir. N o lala* Ho ld ing A . Ş . irin, 
da ifalaa Orubu'oun herhangi b ir firkatinin, T M S F ' y o «ok bir kuru* bite borcu yeklur. 

0 u bahardan dolayı, airkntlerjorizin. ottaldasıauzuı v * y a n n m c ı U n m u m «Aramış o lduktan caraı 
luM>ucunda sebep o l a n k t | i v o kurutuşlar hakkında kammi haklanmış saktı kalmak kaydıyla , bu busı 
k e m u oyuna saygıyla duyurucu*. 

Yukarıdaki aeıklamaJanmtsm, Saunaya Mystası Kurulunun SerfeVnr, N o : 3 9 asyın Teblift-frula y o r a 
esaslara u y s u n olduğunu» b u konuda/konularda taraflınıza ıılafan bilgileri tam olarak yanlatt ığı 
bilgilerin donar, kayıt va halgelerunise uygun olduğunu» konuyla ilgili bilgileri t a n v e doğru o larak eı 
etmek iç in serakU tOm çabalan gojtordi£İjnIzl va yapılan bu açıklamalardan sorumlu o lduğumuzu boy 
•deriz. 

S Byf9lanrra*la, 

Mahmur Kemal A v d m 
Y ö n e t i m XuruhJ Oya*! 

AJaettfn Sensr -
Yortarirtıjgflglu Oyeai 

Holding 

Ö Z Ü , O O M M A C I K L A M A F O U M U 

Ortaklığın Ifuvaan/OrraJaano A * * thlaa R a M h l <*-*-
AsYrui t 29 Kfclth C a d . N*< 23 Vaaibouıa/ tSTANBUZ. 
Tstcraa.va Fax No : 4S4 ZO M r u i 4S4 21 3«-37 Tarihi : 29.OS.300S 
Koau : Sormaya Piyasası Kurutufetra'Sart "• VTıT, W«: 39 «ayılı Tebliği uyarınca Yapulan «suçlamadır. 

i s tanbul M e v k u t K ı y B a a n r Barsan •aalc»»Ug]'>na 

İ1.Gİ : 29.OS.2005 tarih, 4*3tr>.C43S77SS «ayıtı yasını*. 

Şlfkadtnijdn hıa Hİ»_ olağandışı fiyat v« miktar harokadorini eddteyebilaealr dOaayd«, harfi* 
kamuya sçıUananamıs onst bu durumunum olanadıgı hususunu bilgi lestnlaa ara adaılı • 
Yukarıdaki at ıklım «hu ılınsın, 3 ı ı ı ı a j » Piyasan Kuruluouo SaafevriT. hTo:3S* «ayılı TabligiVıda yar 
ulan asaslara uysun olduğunu, b u kocam«/konularda taranmışa ulasan atigilari tun olarak 
yMtsıtngını: bilsjflarin dener, kayır v e balşclmIsnl»a uygun oluuguıuı.'kouuyla İlgili bilgileri u m v o 
doğru olarak «MÖ asmak ieia geraku tüm o »bal arı ğosterdigiırıisi va yapılsa bu aoıktsnıaj ardan 
«orııanlu oldııgımmru boyan «don». 

SaysUanm ısla, 

Mahmul Kemal Aydın 
YBnotim Kurulu Uyast 
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9% 

İhlas$ 
Ev Afetleri s 

^ _ _ _ _ — — mAitvAirurt**. 
UUMSM-IİiaNf 

UmumBu l ı ıp l M« >. C M » M>. ta 

V M »l ir i M0Ptaf«cS821tl7l3l 17 
T>.SttNcl3»S/til3ft 

NimM KuftMMV.0:470M»S/7l 
Mt)**»»H»Ml««ı».ı«« 

ÖZEL DURUM AÇnOAMA JORMU 

OrtaU&a Oıvtu / OrtaMan» AA : tUei £f AktM Imaltt S u . ve Tu. A.Ş. 
Adresi : Memereiltr Saaayi SİMİ LCaddt Na: 12 

BeytMtelfr-BIyGkçftetct/İSTANBUL 

Telefe» ve Fek» « • :fntSS6Ufti) Pula: 175 39 »7 

Tarih :ttW.!Q0S 

KOOH i Sermeye Piyatan Xurala'nufl Seri: VIII, Not 39 Sayılı Tebliji uyarınca yapılan açıklamadır. 

İSTANBUL MCMKDIKIYMfTUR DORSASI BAŞKAPÜIĞI'NA 
tSTANBUt 

29/0&20OS tııik ve 47OİD44S/AB-SÇ/7/90 sayılı ya» ıtt İttemî» oldvjumu Şirketimi* Hisıc tacıtai 
Gorilde gerçe*le*e« olağaAdıtı Fiyat ve Mikor bjekerlerinc ili&n utarak herttU kunuyı açıklanmama; *»cl 
bir durum yoktur. 

.Yukarıdaki açıUamalarunan, Kunıl'un Seri; VII!, No t 39 Sayılı Teblî i'nd» yer alın tanlara uygun 
olduğunu, bu tandı ttraftaıa ulasan bilgileri um olarak yansiRiimı; bilgilerin defler, (oyu ve belgeleriıni/c 
u>£un olduğuna, konuy I» ilgili bilgileri tın ve dogra «tank elde etmek için gerekli tüm çabaları y&tcrdıiJAi/i 
ve yvııtart V» açdriuntlardatı sorumlu (vldujumyzu beyan ederiz. 

Saygılariıııı«lt, 

Sedat Kenteti Mctatf K l i m a 
YSflHim Kartla Baıkıa Yfnetlm Kur olu Oyeıi 
Vekili ve Gcad MfldtV Mal İ tWc« Son)»)» MûVâkb» A a 
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İhias 
GYO3 

ÖZKL D U K U M A Ç I K L A M A FORM I ' 

Ortakbgıa Onv»m : İHI.AS O A VB İMENK U t . VATIMIN» OKTAK.MC) A.Ş. 
Aaraa t Şaşmaz Ptaza. Kut: 12, Daire: 25. Kstayatagi. Kadıköy-İST ANBUU 
, X 4 < ( M n F t t N l ı T e l : (2)6) 464 08 «O-63 F»x : (2 \ tf) 464 OH S S 
Tarik ı ».06.20O3 •_ . . . . . 
Kaan : Start VIK. Nn.JVaıyılı Tcbü£ uynnnca yapılan auçıktanıntlır. 

İstanbul Menkul Kıymettar Borsan tjafkaolıgı'n» 
t «.hanimi 

Şirtcümizin Borsanızda, olağandı f i fîyut vo hareketlerini etkileyebilecek düzeyde, henüz kamuya 
açıklanmamış ozol bir durumun olmadığı huaueuna bilgilerinize ant ederim. 

Yufcaruf.ki »olibnıalaniMnn.. Kımıl'aa Sari;VIII. Nw,W uyıh Tablijiııda yor alan esaatera uyaun u a ı l ı m ı bu kBnudıAoaalanla 
• " * f " T " * «auan bılyfcırt lam «lw*k i-.MrtUJ.rn: hilaJiari., dufler. kaya ve hala*fc»i..*<a uyma* oHhıkam. Iranuyl. .1,11. Mlplarf IM,» 
VB dofcru savak ««a» «raca isi» a»n*Ji « m çabalan aO«t«ı<tf*lmui ** yaaılan •«• •»•kJatnUnlaıı aorvmfu uMatumau koya» «doç i? 

Ihlas G a y r i m e n k u l V a n n m Ortakl ımı A . 5 . 

SQ «L 
6 « L D U R U M AÇIKLAMA FORMU 

Ortaklımın U n v a n ı / O r t a k l a r ı n Ad ı : KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT f UuN.TİÇ. A.S 

Adresi: İh la» P U u 2 9 Ekim Cd.No;23 Orta Blok K:2 Ycnibuana/ İSTANBUL 
Tala'on vo Pax No:(21.2} 4>5* 2 0 « 4 «ax . ( 3 1 2 ) « 5 4 20 SO-S1 Tatl İK 2 9 / 0 6 / 2 0 0 5 

Konu: S e r m a y e Piyas 
yapılan açık lamadır . 

ı Kuru lu ' n u n Sevi: VXXX, Noı 3 9 Sayıl ı Tabii (il uyarınca 

İSTANBUL MENKUL KXVMeTLSR DOR5ASZ B U ^ K A N L I Ö I N A , 

İlgi: 29 Haziran 2O05 tarih 4«3Jt>-e46/Ö<*-SÇ/7781 eayılı yasınız. 

Şirketimizin borsanız da .Olağandışı Flyot ve Miktar hararetlerini etkHoeblleeak d Uzayda, 
henüz kamuya açıklanmamla özel bir durumun olmadıflı hutusunu bilgile i-Aza mne ederiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın. KuruTun Sert: V»H. No: %» «ayılı Tabiiflr IrvJ» ymt alan esaslara 
uygun olduğunu. bu konuda tarafımıza ufoaan bilg'lari tam olarak >an*ıttıgırtı. bilgilerin 
defter. Kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam '«: doğru olarak elde 
atmak için gerekli tom çabalan gösterdiğimizi va yapılan bu açıklamalardan sorumlu 
olduğumuz beyan öderiz. 

Saygıları/n ızla. 

riştal 

Sıddık O U R O U 
Vönatlra Kurutu Üyeaf 
Mali İh lardan Sorumlu 
Murahhas A z a 
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T.C: 
DEVLET BAKANLıĞı VE BAŞBAKAN YARDıMCıLıĞı 

(Ooç.Dr.AbdüllaHf ŞENER) 

6VRAK AKIŞ VE TALİMAT FORMU 

SAYI :B.02.0.001/(Q<) Ş.kC'^ 
fîCĞİ 

EVRAK GİRİŞ TARİHİ:J0 /O?- I »005 
EVRAK ÇİKİŞ TARİHİ:^ f / O9- / 2006 

• • ı • • f 

Tütün, T.MamuıiBn *»«•».<..-.*«»•.... 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel MûdürlOpO'ne 
Avrupa Birliği Eâltjm va Gendik Prog.Merkezl Baskaniığı'na 
j Kıbrıs İşleri BaşrnOşavIrlIflfna 
lEKLEFV 

Müdürü 
NOT : Verilecek cevaplarda larlh va sayısının açıklanması 

', T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: VOI.O.GNS.0.10.0G.02- Hofc.»"3 1 9 lenv..Z005 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın AbdüUaüf ŞENER) 

Ekli listede yer alan pazılı- sory, .Önergelerinin. birer..aüshasf ilişikte gönderilmiştir.. 
Türkiye Büyük .Millet Meclisi tçrüzügünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
ceviııL-mdmlmalpnm rica ederim. 

Saygılarımla," 

Bülent ARINCA 
Türkiye Büyük Millet. Meclisi 

Başkanı 

EK Liste ve önerge nüshaları. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A şaddaki sorularınım Devlet Hakanı sayın AbdiHtoiir Şener umundan y»ızılı olarak 

yanıtlanması hususunu atfederini. 

^İMpV 
Alı Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul Milletvekili 

Bankacılık Kanunu tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülürken 30.06.2005 
tarihinde verilen An erge ile ö>.cl fınans kurumlarının usfiyesinin TMSF tarafından 
yürütülmesi konusunda bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik tasan metni Genel 
Kurulda göriistilüp yıtsalnşırkcn verilen başka bir önerge ile tasan metninden 2.072005 
tarihinde çıkanlmışitr. 

İlli AS Holding ve ona bağlı şirketlerin borsada işlem gören kağıtlarından (İHLAS 
Holding A.S., Ihlus Kv Aletleri İmalat San. ve Tic. A.S., Ihlas Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.S) lif ı-AS Holding ilk değişikliğin olduğu (30.06.2005) ve bu değişikliği takip 
eden gün (1.07.2005 tarihinde) yüzde 23 oranlarda değer kaybetmiştir. Aynı tarihte 
şirketlerin ve Holdingin işlem hacmi ise bir Önceki güne göre yüzde 89 ile yüzde 170 
ansında artmıştır (bu artış mutlak rakam olarak da son dönemin en yOktek düzeyine 
karşılık gelmektedir), 4 Temmuz 2005 tarihinde ise İHLAS Holdingin hisse senedi deşen. 
yfude 25 oranında bir önceki borsa gönüne göre (1.07.2005) değer kapanmışı ir. Bunun 
antıımı. fiyat düşerken ellerindeki ÎHLAS Holdinge ait kağıtları satanlar bu içten önemli 
miktarda kayba uğrarken aksine 1.07 2005 tarihinde bu kağıttan alan kurum ve kikler ise 
bu fiyat değişiminden dolayı bir kazanç elde etmişlerdir. Bu kısa dönem içinde kayıp ve 
kazançların değeri yaklaşık olarak 5 milyon YTL'yi aşmaktadır (5 trilyon liraya) 

1. 30.6.2005 tarihinde TBMMPJan Bütçe Komisyonunda verilen önerge ile başlayan 
süreçte ÎHLAS Holding ile borsada işlem gören bağlı şirketlerin işlemleri Özellikle 
Jrflçilk tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacıyla neden önlem alınarak 
durdurulmadı (işlem tahtalar neden kapatılmadı), gün içinde kısmen borsa 
işlemlerinde bir durdurma olmakla birlikte neden bu durdurma işleminden daha 
sonra neden vazgeçildi? 

İ 30.06.2005, 1.06.2005 ve 4.07.2005 tarihlerinde İHLAS Holding ile borsada işlem 
gören bağlı şirketlerin (IIIIAS Holding A.S., ihl« Kv Aletleri İmalat San. ve Tic. 
A.S., Ihlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S) kağıtlarını alıp satan kişi ve 
kurumların kimler olduğu ve ne tutarda (hacimde) kağıt alıp sattıkları? 

- 2 7 1 2 -



30.06.2005 tarihli işlem gününde Ihlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ihlas GY 
adetin üstünde işlem gerçekleştiren yatınmcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

12780666 - MURAT YÖRÜK 

12613126 - TAYFUN MANAVOĞLU 
14085922 - TEMEL KONAN 
14327214 - NİYAZİ CENAN 
12456407 - MEHMET ALİ ZARİFOĞLU 
13005791-AYDIN CİVAS 
12570383 - AKIN ÖZTÜRK 
12982869 - VEYSEL ÖZTÜRK 

12477241 - AHMET S E R K Â N K O C A O Ğ L U 
12383683 - METİN HIMMETOĞLU ' 
12904434-ENGİN DENİZ 
Diğer 
TOPLAM 

140.000 
120.000 
70.000 

130.000 

60.000 

50.000 
100.000 
100.000 

2.149.953 
2.919.953 

4,79% 
4,11% 
2,40% 
4,45% 

2.05% 

1.71% 
3.42% 
3,42% 

73,63% 
100,00% 

101.900 
84.600 
53.150 
91.600 

39.800 

37.800 
66.000 
66.750 

1.521.397 
2.062.997 

354.606 

140.000 
120.000 
70.000 

120.000 
60.000 

108.500 

50.000 

1.896.847 
2.919.953 1 



Aşağıdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net al 

12456407 - MEHMET ALİ ZARIFOĞLU 
12383683 - METİN HIMMETOĞLU 
12904434 - ENGİN DENİZ 
13722083 - FATİH SULTAN 
12781833 - ALPER FATİH 
13354188 - ÖMER EŞMEKAYA 
12496868 - ERKAN ACAR 
14050405 - MEMET HANEFİ 
13367137 - ABDURRAHMAN ESEN 
13799209 - KAMBER KALA 
13323249 - AYŞE DİKER 

130.000 
100.000 
100.000 
65.000 
44.000 
40.000 
36.000 
34.000 
45.000 
30.000 
30.000 

4,45% 
3,42% 
3,42% 
2,23% 
1,51% 
1,37% 
1,23% 
1,16% 
1,54% 
1,03% 
1.03% 

91.600 
66.000 
66.750 
46.700 
31.680 
26.400 
25.302 
24.300 
30.800 
20.700 
21.890 

15.000 0 



Aşağıdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net sa 

12780666 - MURAT YÖRÜK 
13005791 - AYDIN CİVAS 
12982869 - VEYSEL ÖZTURK 
13995869 - BÜLENT KEMAL 
13882882 - SABRIYE ÖZTURK 
14129280 - RESUL TAŞKIRAN 
12545200 - SEMİH KAYA 
12729502 -ALİ OCAK 
12441413 - ÖNDER DİKMEN 
13968131-AHMET NUR 
13688830 - GİZEM AYDEMİR 
12445901 - HALUK ŞİMŞEK. 

12.000 0,41% 9.150 

354.606 
120.000 
108.500 

92.363 
60.010 
53.971 
40.000 
40.000 
39.779 
47.000 
35.000 
35.000 

12 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



01.07.2005 tarihli işlem gününde Ihlas GYO hisse senedinde 100.000 adetin üstünd 
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

12419100 ™ÜSEYIN O R T A Y A T I R M A C ™ 
12583963 - HASAN OZSOY 
13995869 - BÜLENT KEMAL 
12954772 - UMUT ERYALÇIN 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI, 
12426313 - ALİ TİRYAKİ 
12780666 - MURAT YÖRÜK 
12613126 - TAYFUN MANAVOGLU 
12904434 - ENGİN DENİZ 
14327214 - NİYAZI CENAN 
14327215 - YAŞAR GENÇ 
12365309 - HAMDI TÜRK 
13239221 - SONGÜL YÖRÜK, 14080997 -
MERAL YÖRÜK 
12496868 - ERKAN ACAR ''"'-
Diğer 
TOPLAM 

951.830 
241.760 
157.283 
150.000 

300.000 

130.000 
75.000 

104.394 
70.098 

45.000 
3.689.280 
5.914.645 

16,09% 
4,09% 
2,66% 
2,54% 

5,07% 

2,20% 
1,27% 
1,77% 
1,19% 

0,76% 
62,38% 

100,00% 

670.847 
161.007 
95.215 
97.400 

212.739 

84.700 
46.500 
68.668 
46.576 

26.850 
2.396.996 
3.907.498 

241.760 
157.283 
150.000 

295.394 
130.000 
175.000 
104.394 
70.098 

140.134 

136.975 
80.000 

4.233.607 
5.914.645 1 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net alış 

-4 
ı—' 
t 

12419100 - HÜSEYİN Ö R ^ ^ Â ^ R M A C I 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI, 
12426313-ALİ TİRYAKİ 
12456407 - MEHMET ALI ZARİFOGLU 

951.830 

300.000 
50.000 

16,09% 

5,07% 
0,85% 

670.847 

212.739 
29.500 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net sat 

12780666^MURAT YÖRÜK 
12365309 - HAMDI TÜRK 
13239221 - SONGÜL YÖRÜK. 14080997-
MERAL YÖRÜK 
12904434 - ENGİN DENİZ 
14064731 - ERCAN SÜMER 
13731332 - MAHMUT EBINÇ 
12781833 - ALPER FATİH 
12445901 - HALUK ŞİMŞEK 
13354188 - ÖMER EŞMEKAYA 

75.000 4,27% 46.500 

295.394 
140.134 

136.975 
175.000 
100.000 

70.000 
44.000 
40.000 
40.000 

4. 
2. 

2. 
2. 
1. 
1. 
0, 
0. 
0, 



04.07.2005 tarihli işlem gününde Ihlas GYO hisse senedinde 100.000 adetin üstü 
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

12419100 -HÜSEYİN O R T A ^ T l R M A e i 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI, 
12426313 - ALİ TİRYAKİ 
12583963 - HASAN OZSOY 
12456407 - MEHMET ALİ ZARIFOGLU 
14327214 - NlYAZI CENAN 
12422055 - MEHMET ŞENGÜL 
13938633 - AHMET OKUR 

12477241 - AHMET SERKAN KOCAOĞLU 
13893771 - HÜSEYİN SONGÜL. 
14192729 - GÖKHAN BAHADIR 
Diğer 
TOPLAM 

143.747 

99.549 
80.000 

70.000 
61.492 
50.000 

3.602.027 
4.106.815 

-
3,50% 

2,42% 
1.95% 

1.70% 
1.50% 
1,22% 

87.71% 
100,00% 

116.435 

78.557 
62.400 

55.500 
47.561 
38.500 

2.839.002 
3.237.956 

951.830 

300.000 
143.747 
200.000 

89.549 
80.000 

140.000 

70.000 
40.259 
50.000 

2.041.430 
4.106.815 



Aşağıdaki tabloda 04.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net Al 

12656764 - MEHMET ÖZKAN 
13509286 - REMZİ VURAL 
12751771 - SADIK KARABAŞ 
13958352 - GUNERLER İTHALAT 
12478633 - TUNAY DUYMAZ 
13976244-HALİL İLERİ 
12696061 - NERMIN GÜVEN 
12887661 - FARUK KONUKÇU 
12343560 - MEHMET LATİF 
13829787 - ATILLA TİRYAKI 
13864559 - SABRI FERDA 
13968131 -AHMET NUR 

75.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
40.000 
37.900 
35.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 

1.83% 
1,22% 
1.22% 
1.22% 
1.22% 
0.97% 
0,92% 
0.85% 
0.73% 
0.73% 
0,73% 
0.73% 

60.000 
38.500 
38.500 
40.000 
38.500 
32.400 
29.941 
28.250 
24.000 
23.550 
23.800 
23.600 

10.000 

5.000 

0 

0 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net sat 

1 2 4 1 9 1 0 0 - H Ü S E Y İ N Ö R T / M S T R M A C I 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI. 
12426313 - ALİ TİRYAKİ 
12456407 - MEHMET ALI ZARIFOGLU 
13938633 - AHMET OKUR 
13238284 - MUSTAFA SEZEN 
14085922 - TEMEL KONAN 
13336852 - NAHIT KOKSAL 
13005561 - FEYZİ OLGER 

15.000 0.37% 

951.830 

300.000 
200.000 
140.000 
40.000 
45.000 
27.000 
25.000 

23, 

7. 
4, 
3. 
0. 
1 . 
0. 
0. 



30.06.2005 tarihli işlem gününde Ihlas Ev Aletleri imalat Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ihla 
40.000 adetin üstünde işlem gerçekleştiren yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almakta 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRIMCI 
12572093 - MUSTAFA ERHUN 
13444778 - SERKAN KARAMALAK 

12395519 - HIFZI PEHLİVAN, 14133222 
- ÇEVRİYE PEHLİVAN 
13533684 - HAVA ÜNVER 
12565952 - NİHAT ÖZKUYUMCU, 
12921826 - SADİ ÖZKUYUMCU, 
13962512 - ALİYE ÖZKUYUMCU 
13934092 - BAKIŞ OZDEMİR-
12750036 - ZEKERİYA MUTLU 
13938633 - AHMET OKUR 
12342421 -ABDULLAH ÜNAL 
Diğer 
TOPLAM 

4.345 
94.606 
61.793 

50.000 
32.500 

50.000 

40.000 
20.628 

1.038.368 
1.392.240 

0,31% 
6,80% 
4,44% 

3,59% 
2,33% 

3,59% 

2,87% 
1,48% 

74,58% 
100,00% 

7.604 
157.200 
102.908 

79.100 
52.695 

77.500 

69.000 
33.497 

1.686.638 
2.266.142 

199.400 
94.606 
51.793 

50.000 
40.004 

64.388 

49.000 
5.000 

20.628 
817.421 

1.392.240 



Aşağıdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net al 

13934092 - BAKIŞ ÖZDEMİR 
13310934 - MEHMET ŞÜKRÜ KONCA 
13938633 - AHMET OKUR 
12615712- YUSUF ÖGE 
14035154 - DİNÇER IŞIKTAŞ 
14031795 - MEHMET YILMAZ 
13297597 - AYSEL KİBRİTÇİ 
12844796 - KEMAL ALEMDAR 
13914151 - SERKAN BIYIKLI 
12792562 - MUAMMER AKDOĞAN 

50.000 
40.000 
40.000 
30.000 
20.000 
23.000 
15.829 
18.000 
15.000 
15.000 

3,59% 
2,87% 
2,87% 
2,15% 
1,44% 
1,65% 
1,14% 
1,29% 
1,08% 
1,08% 

77.500 
63.650 
69.000 
46.200 
30.600 
37.720 
25.454 
31.130 
25.780 
26.229 

5.000 

7.000 

2.819 



Aşağfdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net sat 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRIMCI 
12565952 - NİHAT ÖZKUYUMCU 
12750036 - ZEKERİ YA MUTLU 
12412427 - MAHİR ÖZKUYUMCU 
12565952 - NİHAT ÖZKUYUMCU 
13267121 - ERDOĞAN YASKIR 
13969771 -TANER ÖZARSLAN 
12600508 - YAVUZ ÇAKILCI 
13797305 - MUZAFFER ÇETlN ... ' 

4.345 

5.000 
10.000 

0,31% 
-

0,36% 
0,72% 

7.604 

8.600 
17.200 

199.400 
64.388 
49.000 

37.223 
26.500 
30.000 
15.000 
14.215 

1 



01.07.2005 tarihli işlem gününde İhlas Ev Aletleri hisse senedinde 100.000 adetin üs 
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

13888172 - A L T A N D E G E R L ^ ^ ^ ^ ^ 
12827149 - TAYFUN PAŞAOGLU 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRIMCI 
13938633 - AHMET OKUR 
12573938 - YILMAZ SOYSAL 
13339801 -YASEMIN UYGUN 
13533684 - HAVA UN VER 
13444778 - SERKAN KARAMALAK 
12618010 - ZUHAL KARTAL 
14080996 - NADİRE MEMİOGLU 
12550839 - KEMAL LEBLEBİCİ 
12572093 - MUSTAFA ERHUN 
12342421 -ABDULLAH ÜNAL 
14035154 - DINÇER IŞIKTAŞ. 
12363378 - EYÜP SERDAR 
13196085 - EKREM BALCI. 14049656 -
MURAT SEÇGİN, 14049659 - OSMAN 
YÜKSEL, 14049660 - YUSUF BÜLENT, 
14049661 - NECATİ GÜNGÖR, 
14049662 - YAKUP YÜKSEL, 14050209 
BAHADIR ERDOĞAN 
12613409 - MEHMET DOĞRU 
12395519 - HIFZI PEHLİVAN, 14133222 
- ÇEVRİYE PEHLİVAN 
12345643 - MESUT ORDULU 
Diğer 
TOPLAM 

160.000 
141.917 

265.000 
121.644 
114.503 
100.210 
102.505 

89.001 
90.000 
85.971 
85.156 
70.000 
71.455 
46.000 
64.000 

59.000 
55.000 

50.000 
100.000 

2.138.988 
4.010.350 

3.99% 
3.54% 

6*.61% 
3,03% 
2,86% 
2.50% 
2,56% 
2,22% 
2,24% 
2,14% 
2,12% 
1,75% 
1,78% 
1,15% 
1,60% 

1,47% 
1,37% 

1,25% 
2,49% 

53.34% 
100,00% 

258.031 
220.256 

265.000 
194.015 
184.928 
152.690 
151.008 
131.502 
145.081 
132.444 
137.051 
109.360 
106.717 

74.060 
98.819 

86.140 
85.550 

71.000 
162.000 

3.368.208 
6.133.858 

215.000 
141.917 

11.945 
107.703 
114.503 
100.210 
97.504 
99.001 
90.000 
85.971 
85.156 
70.000 
68.455 
86.000 
64.000 

59.000 
55.000 

50.000 

2.408.985 
4.010.350 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net alı 

ı 

I 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRIMCI 
12345643 - MESUT ORDULU 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRIMCI, 
12426313-ALİ TİRYAKİ 
13310935- ULUBOL İNŞAAT 
12570383 - AKIN ÖZTÜRK 
12954772 - UMUT ERYALÇIN 
13938633-AHMET OKUR 

265.000 
100.000 

60.000 
30.000 
40.000 
40.000 

121.644 

6,61% 
2,49% 

1,50% 
0,75% 
1.00% 
1,00% 
3,03% 

383.250 
162.000 

85.519 
48.600 
62.800 
60.840 

194.015 

11.945 

18.929 
22.000 

107.703 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net s 

13888172 - ALTAN DEĞERLİ 
13934092 - BAKIŞ ÖZDEMİR 
12834646 - HASAN HÜSEYİN 
14035154 - DİNÇER IŞIKTAŞ 
13976244-HALİL İLERİ 
13006648 - DİMİTRİ ANGELIDIS 
12615712-YUSUF OGE 
12844796 - KEMAL ALEMDAR 
12637433-ARİF NAS 
12494974 - SÜLEYMAN SONER . 
13032260-TAMER GÜR 
13310934 - MEHMET ŞÜKRÜ KONCA 
13316163 - YUSUF GÖRGJÛÇ 
12792562 - MUAMMER AKDOĞAN... 
1-2350936 - EROL KARACA 
13092844 - AHMET KUNARLIOĞLU 

160.000 

46.000 

2.000 

10.000 

20.000 

3,99% 

1,15% 

0,05% 

0.25% 

0,50% 

258.031 

74.060 

44.390 

16.200 

28.376 

215.000 
50.000 
42.016 
86.000 
35.000 
32.000 
30.000 
25.181 
22.500 
20.000 
20.000 
30.000 
17.000 
35.000 
15.000 
14.000 



04.07.2005 tarihli işlem gününde Ihlas Ev Aletleri hisse senedinde 100.000 adetin ü 
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

12572093 - MUSTAFA ERHUN 
12827149 - TAYFUN PAŞAOĞLU 
12613126 - TAYFUN MANAVOGLU 
12622338 - NEDİM ÇALİŞKAN 

13196085 - EKREM BALCI, 14049656 -
MURAT SEÇGİN, 14049659 - OSMAN 
YÜKSEL, 14049660 - YUSUF BÜLENT, 
14049661 - NECATİ GÜNGÖR, 
14049662 - YAKUP YÜKSEL, 14050209 
BAHADIR ERDOĞAN 
13938633 - AHMET OKUR 
12568771 - PINAR BÜYÜKTOPÇU 
Diğer 
TOPLAM 

152.525 
102.500 
80.000 
78.039 

65.000 
10.000 
55.000 

1.468.037 
2.011.101 

7,58% 
5,10% 
3,98% 
3,88% 

3,23% 
0,50% 
2,73% 

73,00% 
100,00% 

277.327 
186.200 
144.700 
141.271 

117.228 
18.100 
99.350 

2.652.660 
3.636.836 

152.525 
102.500 
80.000 
78.039 

65.000 
105.000 
55.000 

1.373.037 
2.011.101 



Aşağıdaki tabloda 04.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net al 

I 

12635358 - AHMET COŞKUN 
12961821 - ZAFER ÇAĞLAR 
13681986-MUSA TEKE 
12881343 - EREN TOPARSLAN 
12499061 - MEHMET KUNARLIOĞLU 
12865203 - MUSTAFA EKİZ 
13849401-CELAL ENGİN 
13745477 - BAHRİ YILMAZ 
12597730 - MEHMET HELVACI 
12806260 - KENAN VATANSEVER 
12894202 - BURHAN KAHVECİ 
13922559 - AHMET YEŞILTAŞ 

100.000 
52.190 
30.000 
24.400 
20.000 
20.000 
17.000 
35.000 
15.000 
13.900 
13.000 
11.750 

4,97% 
2,60% 
T,49% 
1,21% 
0,99% 
0,99% 
0,85% 
1,74% 
0,75% 
0,69% 
0,65% 
0,58% 

183.952 
93.114 
54.300 
43.920 
36.200 
35.200 
31.450 
62.900 
27.521 
24.881 
22.880 
21.033 

7.190 

18.200 



Aşağıdaki tabloda 04.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net sa 

13938633-AHMET OKUR 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRIMCI. 
12426313-ALİ TİRYAKİ 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRIMCI 
12341352 - MUHAMMED ERGUN 
12570383 - AKIN Ö2TÜRK 
12954772 - UMUT ERYALÇIN 
12594657 - İBRAHİM GÜRSOY 
13914151 - SERKAN BIYIKLI 
14169472 - HİKMET ETİLER 

10.000 

40.000 

11.000 

0.50% 

-

1,99% 

0,55% 

^ 1 8 ^ 0 0 

72.400 

19.580 

105.000 

70.000 

55.000 
22.271 
60.000 
18.000 
15.000 
15.000 
22.000 



30.06.2005 tarihli işlem gününde Kristal Kola Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Krista 
adetin üzerinde işlem gerçekleştiren yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

12586941 -TURHAN TOPÇU 
14İ92729 - GÖKHAN BAHADİR 
12370811 - ÖZGÜR UMUT ELHUSEYNİ 
14009395 - EMİNE ALTAN 
12749163 - ŞÜKRÜ ALPAYDIN 
14083510 - BİLAL KAYA 

14015249 - ZEYNEP SIĞLI, 14015250 -
AHMET CEMİL 
14327215 - YAŞAR GENÇ 
12771497 - İSMAİL TÜZÜNOĞLU 
12424346-ERDİN DİNÇ 
12550839 - KEMAL LEBLEBÎCİ 
12379207 - OSMAN AKALIN 
13444778 - SERKAN KARAMALAK 
Diğer 
TOPLAM 

110.548 
90.000 

150.000 

115.000 
50.000 

55.000 
41.488 
38.525 

34.820 
30.000 
30.000 

1.567.624 
2.313.005 

4,78% 
" 3,89% 

6,49% 

4,97% 
2,16% 

2,38% 
1,79% 
1,67% 

1,51% 
1,30% 
1,30% 

67,77% 
100,00% 

120.545 
91.500 

168.500 

121.987 
56.677 

56.150 
44.552 
42.029 

34.820 
32.197 
30.900 

1.684.020 
2.483.878 

125.000 
90.000 
25.320 

125.050 

50.000 

30.000 
41.488 
42.433 
80.000 
25.683 
30.000 
30.000 

1.618.031 
2.313.005 



Aşağfdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net alış 

12370811 - ÖZGÜR UMUT ELHÜSEYNl 
12749163 - ŞÜKRÜ ALPAYDIN 
12486569 - SEDAT OKYAR 
12570383 - AKIN ÖZTÜRK 
13262069-ATİLLA EREN 
13042091 - SERDAR KADİRAĞA 
12844796 - KEMAL ALEMDAR 

14015249 - ZEYNEP SIĞLI, 14015250 -
AHMET CEMİL, 
12518449 - HÜSEYİN MORALIGİL 

150.000 
115.000 
57.300 
38.000 
33.700 
30.000 
30.000 

55.000 
20.000 

6,49% 
4,97% 
2,48% 
1,64% 
1,46% 
1,30% 
1,30% 

2,38% 
0,86% 

168.500 
121.987 
60.586 
38.000 
33.700 
32.200 
33.000 

56.150 
22.300 

25.320 

30.000 



Aşağıdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net sa 

14009395 - EMİNE ALTAN 
12424346-EROİN DİNÇ 
12629440 - FATİH KESKİN 
12513280 - İBRAHİM ELİBAL 
12637433 - ARİF NAS 
12365459 - MUHARREM MENNAN 
12824796 - İSMET UYANIK 
14309663 - AYSEL GÜREL 
14061430 - ENİSE BAYSAL 
13895534 - VOLKAN AVŞAR 
12818010 - HÜSEYİN AYVAZ 
14082773 - MURAT AYDIN. 

125.050 
80.000 
50.000 
31.530 
30.000 
29.000 
22.680 
21.500 
20.090 
18.500 
18.000 
18.000 



01.07.2005 tarihli işlem gününde Kristal Kola hisse senedinde 150.000 adetin üzerind 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

12370811 - ÖZGÜR UMUT ELHÜSEYNİ 
12419100-HÜSEYİN 
ORTAYATIRTMACI 
12419100-HÜSEYİN 
ORTAYATIRTMACI, 12426313 - ALİ 
TİRYAKİ 
12550839 - KEMAL LEBLEBİCİ 
12570383 • AKIN ÖZTÜRK 
12573938 - YILMAZ SOYSAL 
12749163 - ŞÜKRÜ ALPAYDIN ' 
12362549 - RAFI GÖKHAN 
14327215-YAŞAR GENÇ 
12583963 - HASAN ÖZSOY 
12586941 - TURHAN TOPÇU' 
12996937 - AYDIN VURAL 
13918304 - TUĞRUL DADALOGLU 
Diğer 
TOPLAM 

250.000 

540.000 

464.003 
107.797 
128.000 
143.936 
80.000 

133.023 
115.504 
80.000 
77.952 

110.000 
100.000 

3.546.709 
5.876.924 

4,25% 

9,19% 

7,90% 
1,83% 
2.18% 
2,45% 
1,36% 
2,26% 
1,97% 
1,36% 
1,33% 
1,87% 
1,70% 

60,35% 
100,00% 

257.344 

561.012 

505.763 
115.343 
116.760 
155.451 
77.011 

137.114 
111.058 
81.000 
79.041 

118.100 
104.500 

3.553.693 
5.973.191 

432.475 

237.797 
166.000 
142.646 
205.000 
133.023 
115.504 
80.000 
78.500 
45.000 
50.000 

4.190.979 
5.876.924 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net alış 

Î2419W-HÖSEYW ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ORTAYATIRTMACI 
12419100-HÜSEYİN 
ORTAYATIRTMACI. 12426313 - ALİ 
TİRYAKİ 
12996937 - AYDIN VURAL 
13918304«TUCRUL DADALOGLU 
12548360 - EYYÜP KARAKOCAN 
12994489 - SEMA KÜÇÖK 
12365459 - MUHARREM MENNAN 
13698164 - VURAL TEMEL 
14257274 - İSMAİL CELALİ 

540.000 

464.003 
110.000 
100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
27.000 
24.763 

9,19% 

7,90% 
1.87% 
1,70% 
0,85% 
0,68% 
0,51% 
0,46% 
0.42% 

561.012 

505.763 
118.100 
104.500 
45.500 
36.400 
30.900 
28.080 
25.754 

45.000,00 
50.000.00 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net sat 

12370811 - ÖZGÜR UMUT ELHÜSEYNİ 
12550839 - KEMAL LEBLEBİCİ 
12749163 - ŞÜKRÜ ALPAYDIN 
12442495 - BİROL ANSA, 12788656 -
ŞEVKİYE GÜLCE, 12962276 - MERİÇ 
ANSA 
12486569 - SEDAT OKYAR 
12570383 - AKIN ÖZTÜRK 
12365309-HAMDI TÜRK 
12427648 - KAMERHAN DIBLAN 
12791554 - BİLAL OZTURK 
13955985 - MERVE BARAN 
12900251 - GÜNAY ATEŞ 
12401558 - BEHİÇ MULDUR 
14015249 -ZEYNEP SIGLI, 14015250 -
AHMET CEMİL 
12992513 - ABDULLAH SARI 
13450111 - İBRAHİM ACAR 
12439075 - MEHMET TEKINARSLAN 
13582231 - SEYFETTİN LEK 

250.000 
107.797 
80.000 

128.000 

40.000 
52.000 

8.000 

40.000 
36.280 

4,25% 
1,83% 
1,36% 

2,18% 

0,68% 
0,88% 

0,14% 

0,68% 
0,62% 

257.344 
115.343 
77.011 

116.760 

41.700 
53.390 

7.930 

38.300 
37.368 

432.475 
237.797 
205.000 

110.452 
57.300 

166.000 
33.896 
30.000 
70.000 
82.000 
30.000 
37.000 

65.000 
60.000 
22.650 
22.510 
20.417 



04.07.2005 tarihli işlem gününde Kristal Kola hisse senedinde 100.000 adetin üzerind 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

1 2 4 1 9 ™ - H Ü S E Y İ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ORTAYATIRTMACI 
12419100-HÜSEYİN 
ORTAYATIRTMACI, 12426313 - ALI 
TİRYAKİ 
13918304 - TUĞRUL DADALOGLU 
14327215-YAŞAR GENÇ 
13444778 - SERKAN KARAMALAK 
13863329 - HASAN HASGUL 
12424346- ERDİN DİNÇ 
Diğer 
TOPLAM 

3.338 
200.000 

79.898 
70.000 
60.000 

100.000 
2.954.837 
3.468.073 

0,10% 
5,77% 
2,30% 
2,02% 
1.73% 
2,88% 

85,20% 
100,00% 

4.039 
238.000 

96.577 
83.700 
72.600 

119.000 
3.561.653 
4.175.569 

540.000 

467.341 
250.000 

79.898 
70.000 
60.000 

2.000.834 
3.468.073 



Aşağıdaki tabloda 04.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net alı 

12424346-ERDİN DİNÇ 
13557155 - ADNAN OLTAN 
12637433-ARİF NAS 
12520079 - REŞİT FUAT 
12476141 - İSMAİL TİRYAKİ 
13411885 - MUSTAFA SOMUNCU 
12431053-EROL AYDIN 
13955985 - MERVE BARAN 
12583954 - ACAR KONAK 
12608517-ALİ ÖLMEZ 
12401558 - BEHİÇ MULDUR 
12514890 - YILMAZ KENDİRLİ 
12792919 - MEHMET BALCI 
13867463 - ŞÜKRÜ MENEKŞE 

100.000 
49.560 
30.000 
30.000 
29.000 
23.000 
21.000 
50.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
17.501 
17.500 

2,88% 
1,43% 
0.87% 
0,87% 
0.84% 
0,66% 
0,61% 
1,44% 
0,58% 
0,58% 
0,58% 
0,58% 
0,50% 
0.50% 

119.000 
60.416 
35.700 
35.700 
35.030 
27.370 
25.810 
59.500 
24.200 
24.100 
24.050 
23.770 
21.351 
20.855 

30.000 



Aşağıdaki tabloda 04.07.2005 tarihli işlem gününde 20.000 YTL'yi aşan tutarda net s 

12419100-HÜSEYİN 
ORTAYATIRTMACI 
12419100-HÜSEYİN 
ORTAYATIRTMACI, 12426313 -ALİ 
TİRYAKİ 
12996937 - AYDIN VURAL 
12548360 - EYYÜP KARAKOCAN 
13918304 - TUĞRUL DADALOGLU 
13793894 - HANEFİ GÜL 
13698164 - VURAL TEMEL 
12712149-MEHMET SERDAR . 
12844796 - KEMAL ALEMDAR 
13042091 - SERDAR KADIRAĞA 

3.338 

200.000 
10.000 

20.000 

0,10% 

5,77% 
0,29% 

0,58% 

4.039 

238.000 
12.100 

23.800 

540.000 

467.341 
65.000 
50.000 

250.000 
39.500 
27.000 
20.181 
40.000 
20.000 



30.06.2005 tarihli işlem gününde Ihlas Holding A.Ş. (Ihlas Holding) hisse senedinde 1.000. 
gerçekleştiren yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

12408905 - ERGÜL BEREKETLİ 
13848371 - ABDULLAH ORUÇOĞLU 
12660186 - İŞ YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. 

12445837 - MUSTAFA GÜLDAĞI 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI 

12795516 - HATİCE BAYRAKLI, 14136142 -
DURSUN AHMET, 14136144 - SELMA ÇAKI, 
14136148 - OSMAN GAZİ, 1413.6152 -
FATMA YÜKSEL 
14169069 - GÜLBİN BAHÇECİ 
14023686 - CSFB CREDIT .,.. 

12539982 - MAHMUT ZAFER, 1386-7469 -
BEKİR ŞENOLSUN 
12348594 - HİLMİ HAKAN 
12494974 - SÜLEYMAN SONER 
Diğer 
TOPLAM 

3.400.000 

1.229.916 

853.712 

700.000 
700.000 
460.070 

800.000 
509.175 

1.000.000 
30.743.530 
40.396.403 

8,42% 

3,04% 

2,11% 

1,73% 
1,73% 
1,14% 

1,98% 
1,26% 
2,48% 

76,10% 
100,00% 

2.744.000 

1.023.129 

670.929 

589.000 
543.000 
380.453 

645.000 
399.340 
750.000 

24.469.409 
32.214.260 

8.175.9 

1.229.9 

725.0 
1.430.5 

700.0 
525.0 
710.0 

300.0 
509.1 

26.090.7 
40.396.4 



Aşağıdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 100.000 YTL'yi aşan tutarda net alış yap 

13848371 -ABDULLAH ORUÇOğLU 
12494974 - SÜLEYMAN SONER 

12539982 - MAHMUT ZAFER, 13867469 • 
BEKİR ŞENOLSUN, 
13114063 - DURMUŞ YATMAZ 
14023674-HSBC 
13889440 -SUAT SARIN 
12542641 - KADİR BÜLENT 

13319800- MEHMET KANAT, 13319812 -
DAVUT KANAT, 
12418418-JERFI TARİK 
13767335 - THE ECONOMY BANK 
12678964 - AHMET TURAN 
12711943 - MERRILL LYNCH-
14045006 - ALİ MURAT 

12675396 - GÖKHAN PEKCAN, 12675473 -
GÖKALP EMRE, 12675502 - GÜLSÜM 
PEKCAN 
14169069 - GÜLBIN BAHÇECİ 
12456407 - MEHMET ALİ ZARİFOĞLU 

3.400.000 
1.000.000 

800.000 
450.000 
500.000 
500.000 
278.000 

450.000 
400.000 
200.000 
200.000 
200.000 

200.000 

185.000 
700.000 
150.000 

8,42% 
2,48% 

1,98% 
1,11% 
1,24% 
1,24% 
0.69% 

1,11% 
0,99% 
0,50% 
0.50% 
0,50% 
0,50% 

0.46% 
1,73% 
0.37% 

2.744.000 
750.000 

645.000 
360.000 
380.000 
395.600 
227220 

373.500 
298.000 
161.000 
148.000 
166.000 
166.000 

150.550 
543.000 
123.500 

300.00 

75.68 
100.00 

220.00 
200.00 

525.00 



Aşağıdaki tabloda 30.06.2005 tarihli işlem gününde 100.000 YTL'yi aşan tutarda net satış ya 

12408905 - ERGÜL BEREKETLİ 
12419100 - HÜSEYIN ORTAYATIRMACI 

12457412 - MEHMET SEZA 
12555405 - NAZMİ KALE, 12555420 - SELDA 
KALE 
12343201 - MUSTAFA KARAGÜL 
12435926 - MEHMET ÖZDEMİR 
14023686-CSFBCREDIT 
12633631 - MURAT DELİBALTA 
12453189 - MEHMET TURGUT 
12786820 - ÖZDEMİR ALVER 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATİRMACİ, 
12426313-ALI TİRYAKİ 
12445901 - HALUK ŞİMŞEK,.. 
12770083 - ŞABAN GÜLER 
12948569 - MÜSLÜM KARADEMİR 
13793446 - İLHAN ÖZÜPEKOĞLU 

460.070 1,14% 380.453 

8.175.95 
1.430.50 

350.00 

340.02 
300.00 
250.01 
710.07 
225.00 
200.00 
200.00 

200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 



01.07.2005 tarihli işlem gününde Ihlas Holding hisse senedinde 2.000.000 adetin üzerinde 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

I 

-4 
w 
I 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI 
14199508 - SEYIT İBRAHİM 
12364343 - DAN LEVENT, 12369830 -
CÜNEYT PAKSOYLU, 12524642 - ALİ 
MURAT 
12411397 - MEHMET SADEDDİN 
12573938 - YILMAZ SOYSAL 
12718974 - İNFO MENKUL 
12408905 - ERGÜL BEREKETLİ 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI 
12425313-ALİ TİRYAKİ 
12348594-HİLMİ HAKAN 
14140173 - BELMA YEŞILDOGAN 
12711943 - MERRILL LYNCH 
12353991 - ERTAN YILMAZ" -
12696390 - MURAT ATALAY 
Diğer 
TOPLAM 

10.929.629 
5.890.096 

3.000.000 
2.937.890 
2.175.000 
1.995.000 

1.700.000 
1.450.000 
1.410.000 

955.000 
1.000.000 

66.689.203 
100.131.818 

10.92% 
5.88% 

3,00% 
2,93% 
2,17% 
1,99% 

1,70% 
1.45% 
1,41% 

0,95% 
1,00% 

66.60% 
100,00% 

8.177.146 
4.266.699 

2.281.428 
2.216.083 
1.637.250 
1.462.271 

1.228.000 
1.042.000 
1.057.700 

723.647 
740.000 

48.875.359 
73.707.582 

5.057.0 
5.890.0 

3.000.0 
2.801.8 
2.577.4 
1.995.0 
3.824.0 

1.450.0 
1.450.0 
1.389.0 
2.311.7 
1.125.0 
1.000.0 

66.260.5 
100.131.8 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 100.000 YTL'yi aşan tutarda net alış ya 

~4 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI 
12780666 - MURAT YÖRÜK 
12555405 - NAZMİ KALE, 12555420 - SELDA 
KALE 
12345643 - MESUT ORDULU 
12539982 - MAHMUT ZAFER, 13867469 -
BEKİR ŞENOLSUN 
13389550 - RAMAZAN DEVECİ 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI, 
12426313-ALİ TİRYAKİ 
12427375 - YASAR HAYRI 
12948569 - MÜSLÜM KARADEMİR 
14323335-SERVET ZOR 
14009395-EMİNE ALTAN 
13888172 - ALTAN DEĞERLİ 
14046661 - ORHAN KAYA 
12550839 - KEMAL LEBLEBİCİ 
13864117-YASİN ÇİÇEK 
12385234 - REFİK AYDOGAN 
13239221 - SONGÜL YÖRÜK, 14080997 -
MERAL YÖRÜK 

10.929.629 
1.215.030 

350.000 
553.000 

1.025.000 
250.000 

1.700.000 
250.000 
200.000 
200.000 
880.000 
370.000 
176.000 
175.000 
150.000 
150.000 

150.000 

10,92% 
1.21% 

0,35% 
0,55% 

1,02% 
0,25% 

1,70% 
0,25% 
0,20% 
0,20% 
0,88% 
0,37% 
0,18% 
0,17% 
0,15% 
0,15% 

0,15% 

8.177.146 
856.223 

249.500 
430.510 

1.395.500 
197.500 

1.228.000 
186.000 
150.000 
156.000 
630.100 
292.300 
139.040 
138.250 
117.000 
107.000 

106.000 

5.057.07 
600.00 

226.97 

700.00 

1.450.00 

700.00 
190.00 



Aşağıdaki tabloda 01.07.2005 tarihli işlem gününde 100.000 YTL'yi aşan tutarda net satış ya 

1 2 4 0 8 9 0 5 ^ E R G O L B E ^ K E T O ^ ^ ^ ^ 
12711943 - MERRILL LYNCH, 
13939923 - MAHMUT HASGÜL, 
14023674-HSBCI. 
12573938 - YILMAZ SOYSAL, 
12375534-İRFAN TELLİ, 
14050775 - KOCBANK AS, 
13863329 - HASAN HASGÜL, 
12396183 - ORHAN KEMAL, 14012652 -
ALİYASARIOĞLU, 
12494974 - SÜLEYMAN SONER. 
12477949-EROL KOCA. 
13767335 - THE ECONOMY, 
12364396 - YAŞAR PAMUK. 
12770083 - ŞABAN GÜLER. 
12418418-JERFI TARIK. 
12396183 - ORHAN KEMAL.'14189293 -
ALİYASARIOĞLU. 
13968147 - SUPHİ BAKİSTANLI. 
12678964 - AHMET TURAN. 
14169069 - GÜLB1N BAHÇECİ, 
12633631 - MURAT DELİBALTA, 
12353991 - ERTAN YILMAZ, 

10 
2.175.000 

25.000 

500.000 

261.685 

100.000 

125.000 

955.000 

0.00% 
2.17% 
0.02% 

0.50% 

0.26% 

0.10% 

0.12% 

0,95% 

1.637.250 
18.250 

360.000 

191.030 

76.000 

96.750 

723.647 

3.824.04 
2.311.71 

462.22 
424.31 

2.577.48 
400.00 
347.00 
750.00 

250.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
461.68 

200.00 
300.00 
200.00 
300.00 
175.00 

1.125.00 



04.07.2005 tarihli işlem gününde Ihlas Holding hisse senedinde 1.000.000 adetin üzerinde 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

I 

12411397 - M E H M E T S Â D E D D İ N ^ ^ ^ ^ 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI 
13888172 - ALTAN DEĞERLİ 
12348594-HİLMİ HAKAN 
12718974 - İNFO MENKUL 
12539982 - MAHMUT ZAFER, 13867469 -
BEKİR ŞENOLSUN 
12353991 - ERTAN YILMAZ 
13863329 - HASAN HASGÜL 
12748218 - MERRILLLYNCH I 
14197949 - HAKAN KARAASLAN • 
12356047 - SERHAT SERDAR 
14009395 - EMİNE ALTAN 
12573938 - YILMAZ SOYSAL 
Diğer '--'-
TOPLAM 

4.950.210 

1.000.000 
950.000 

1.430.000 

900.000 
775.000 

1.130.000 

600.000 
600.000 
500.000 

32.594.503 
45.429.713 

10,90% 

2,20% 
2,09% 
3,15% 

1,98% 
1,71% 
2,49% 

1,32% 
1,32% 
1,10% 

71,75% 
100,00% 

4.349.674 

870.000 
833.000 

1.243.550 

777.000 
677.000 
986.259 

525.000 
528.000 
450.000 

28.469.684 
39.709.166 

6.186.4 
3.822.5 

995.0 
950.0 
430.0 

700.0 
750.0 
386.3 

1.400.0 
600.0 
600.0 
680.0 

1.000.0 
26.929.3 
45.429.7 



Aşağıdaki tabloda 04.07.2005 tarihli işlem gününde 100.000 YTL'yi aşan tutarda net alış yap 

12615152 - ALİ TUBAY GÖLBAŞI 
12718974 - INFO MENKUL 
13863329 - HASAN HASGÜL 
12696390 - MURAT ATALAY 
12375534-İRFAN TELLİ 
12585716-İBRAHİM EROL 
12948569 - MUSLUM KARAOEMİR 
12664052 - MEHMET ALİ ERGÜL 
12539982 - MAHMUT ZAFER, 13867469 -
BEKİR SENOLSUN 
12844701 -ALI VEYSİ, 13043851 - EMİNE 
AYSEL 
12344197-VUSUF ZİYA 
13937268-ÇETİN DAĞLI 
13035893-AZMİ OKTAY 
13422745 - SEFA GÜZELKÜÇÜK 
14033562 - İRFAN GUNER-». 
12610717-KAZIM DENİZ 
12354895 - ALİ OSMAN 

1.000.000 
1.430.000 
1.130.000 

500.000 
400.000 
300.000 
300.000 
200.000 

900.000 

200.000 
300.000 
200.000 
300.000 
168.000 
150.000 
225.000 
143.000 

2,20% 
3,15% 
2,49% 
1,10% 
0,88% 
0.66% 
0,66% 
0,44% 

1,98% 

0,44% 
0,66% 
0,44% 
0,66% 
0,37% 
0,33% 
0,50% 
0,31% 

870.000 
1.243.550 

986.259 
438.500 
340.000 
262.000 
255.000 
174.000 

777.000 

176.000 
267.000 
175.000 
262.000 
146.160 
132.000 
195.250 
128.953 

430.00 
386.34 

700.00 

100.00 

125.00 

75.00 



Aşağıdaki tabloda 04.07.2005 tarihli işlem gününde 100.000 YTL'yi aşan tutarda net satış ya 

ı 
00 
I 

12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMAC^^ 
12748218 - MERRILL LYNCH 
12411397 - MEHMET SADEDDİN 
12573938 - YILMAZ SOYSAL 
12419100 - HÜSEYİN ORTAYATIRMACI, 
12426313-ALİ TİRYAKİ 
13114063 - DURMUŞ YATMAZ 
12345643 - MESUT ORDULU 
13319800 - MEHMET KANAT, 13319812 -
DAVUT KANAT 
12747047 - ATLAS MENKUL 
12548360 - EYYUP KARAKOCAN-
12456407 - MEHMET ALI ZARİFOGLU 
14009395-EMİNE ALTAN 
12385234 - REFİK AYDOGAN 

•4.950.210 

500.000 

10,90% 

1.10% 

4.349.674 

450.000 

3.822.550 
1.400.000 
6.186.432 
1.000.00 

850.00 
450.00 
273.02 

230.00 
210.00 
200.00 
200.00 
680.00 
150.00 
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739.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, iki şirket hakkında yürütülen soruşturmaya 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/7775) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın 
Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER tarafından yazıtı olarak yanıtlanması için gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 11.07.2005 T 

r. Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

1-) Bakanlığınız ilgili ve bağlı kuruluşlarının Ihlas Finans Kurumu ve Kombassan 
şirketleri hakkında yürüttüğü herhangi bir soruşturma var mıdır? Bu kurumların 
devlete ne kadar borcu bulunmaktadır? 
2-) Ihlas Finans Kurumu'nun; 02.07.2005 tarihinde kabul edilen Bankacılık 
Kanunu'na eklenen bir maddeyle tasfiyesinin TMSF tarafından yapılmasının 
engellenmesinin nedeni nedir? Bu kurumun mal varlığı dökümü nedir? 
3-) Ihlas Finans Kurumu'nun tasfiye konusundaki; Bakanlığınız ilgili ve bağlı 
kuruluşlarına sunduğu ödeme planı ve cezai müeyyidesi nedir? 
4-) Yeşil sermaye diye adlandırılan, gurbetçi vatandaşlarımızdan toplanan paralarla 
kurulan ve genelde çoğu tabela firması olup da devlete borcu bulunan kaç kuruluş 
bulunmaktadır? Bu firmalara bugüne kadar ne gibi işlem yapılmış, parasını bu tip 
firmalara kaptırarak zarara uğrayan vatandaşlarımıza ne kadar ödeme yapılmıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.O2.0.O01/»<.TU«VTV W««/200S 

Konu : 7/7775-13180 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 19/07/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 saydı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın ZOheyir AMBER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/7775-13180 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28/07/2005 tarih, BDDK.2O05.01.KİK-6718 sayılı, Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 05/08/2005 tarih ve B.02.1.SPK.1.61-10727-17753 sayılı ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'nun 09/08/2005 tarih, TMSF.BHI.223/32407 sayılı yazılan ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdttUattf ŞENER ı 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-BDDK'nun 28/O7/2O05 tarih ve 6718 sayılı yazısı.) 
2-SPK*mın 05/08/2005 tarih ve 17753 sayılı yazısı ve eki. 
3-TMSF'nun 09/08/2005 tarih ve 32407 sayılı yazısı.) 
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BANKACİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

Sayı :BDDK.2005.01.KİK-O>^ o o t r 2005 
Konu : Soru önergesi *• ö ' 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

tlgi :21.07.20O5 tarih ve B.02.0.001/(01)2667 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

tlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Hatay Milletvekili Dr. 
Züheyir AMBER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/7775 sayılı soru 
önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmaktadır. 

1-3) Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) 
numaralı fıkralarındaki şartların oluştuğu tespit edilen thlas Finans Kurumu A.Ş.'nin (Şirket) 
faaliyet izni, anılan Kanunun 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden 
kaldırılmıştır. 

Diğer taraftan, 23.06.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu ilk 
olarak 23911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.12.1999 tarihli 4491 sayılı Kanunla, daha 
sonra da 29.05.2001 tarih ve 24416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4672 
sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 4672 sayılı Kanunla değiştirilen 4389 sayılı Bankalar 
Kanununda özel finans kurumlarının tasfiyesine ilişkin yeni hükümler getirilmiş olmakla 
birlikte anılan Kanunun geçici 2/a maddesinin "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce faaliyet 
izni kaldırılan özel finans kurumlan hakkında bu Kanunla özel finans kurumlarının 
tasfiyesine ilişkin olarak getirilen hükümler uygulanmaz" hükmü uyarınca, bu hükümlerin 
halihazırda tasfiye süreci devam eden finans kurumlarına uygulanmayacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Bu çerçevede, tasfiye halindeki Şirketin faaliyet izni 10.02.2001 tarihinde kaldırılmış 
bulunduğundan, bahse konu Kurum hakkında 4672 sayılı Kanunla değişik Bankalar 
Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmamıştır. Dolayısıyla, thlas Finans Kurumu 
A.Ş.'nin tasfiye sureci 4491 sayılı Kanunla değişik Bankalar Kanununa tabi kılınmıştır. 4491 
sayılı Kanunla değişik Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) 
bendinde özel finans kurumlarının faaliyet izninin kaldırılması için gerekli olan şartlar ile özel 
finans kurumlarına Bankalar Kanunu hükümlerinden hangilerinin uygulanmayacağı hükme 
bağlanmıştır. Anılan maddede bankaların faaliyet izinlerinin kaldın İmasının sonuçlarını 
düzenleyen 16 ncı maddenin özel finans kurumlan için uygulanmayacağı hüküm altına 
alınmıştır. Anılan Kanunun 2 nci maddesi ise "bu Kanunda açıklık olmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır." hükmünü amirdir. Bu bağlamda 4491 sayılı Kanunla değişik Bankalar 
Kanunu özel finans kurumlannın faaliyet izninin kaldırılmasının sonuçlannı genel hükümlere 
tabi kılmıştır. 

Özel finans kurumlannın anonim şirket şeklinde ortaklık yapısına sahip olmalan 
nedeniyle uygulanacak genel hükümler Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin 
hükümleridir. Faaliyet izni kaldınlan Şirket, Türk Ticaret Kanununun 434 üncü maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının 2 nci bendine istinaden amacı imkansız hale geldiği için münfesih 
olmuş ve tüzel kişiliği devam etmekle birlikte tasfiye sürecine girmiştir. Şirketin tasfiyesi ile 
ilgili işlemlerin tamamen Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyannca yerine getirilmekte olup 
tasfiye işlemlerinin denetlenmesi yetkisi de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aittir. Şirketin 
tasfiye işlemlerine ilişkin olarak Kurumumuzun herhangi bir yetki ve sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 
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Diğer taraftan, Bankalar Yeminli Murakıplannca anılan Şirket nezdir.de yapılan 
incelemeler sonucunda düzenlenen, 15.06.2001 tarih ve R-5 sayıl, raporda yer alan tespitler 
neticesinde Şirket yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanununun 313 ve 510 uncu maddeler. 
16 07 2001 tarih ve R-12 sayıl, raporda da şirket hakim ortağı hakk.nda Türk Ceza 
Kanununun 296 ncı maddesi uyannca İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurulannda bulunulmuştur. Yürütülen hazırlık soruşturması sonunda, 
isSnbu?DevTe t Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 2001/1822 Hazırlık sayıl. 
dosya kapsamında 23.10.2001 ve 05.11.2001 tarihli kararlar «le tüm sanıklar hakkında 
"Cürüm E l e m e k için teşekkül oluşturmak, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmak ve 
soruşturmayı yanlış yöne sevk etmeye çalışmak" suçlarından delil yokluğu ve suç 
unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına ^ ™ * ^ - * * 
kararlara karşı, Kurumumuzca 12.11.2001 tarihinde müsnet suçların oluştuğu ve k ı t l a r ı n 
veterii olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiş, ancak itiraz, inceleyen Ankara 1 Nolu Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin 03.12.2001 tarih ve 2001/1044 sayılı D. İs sayılı karanyla itirazımız 
reddedilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

TASARRUF M E V D U A T I SÎGORTA F O N U 

SAYİ : TMSF.BHI.223/32.lfyV 09/08/2005 

KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 20/07/2005 tarih ve 8.02.0.001/(01) 2667 - 7/7775 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'na intikal etmemiş olup, tasfiyesi TMSF tarafından yürütülmemektedir. 

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen İhlas Finans 
Kurumu A.Ş.'nin tasfiye işlemlerini denetleme yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait 
bulunmaktadır. 

Ayrıca 02/07/2005 tarihinde kabul edilen Bankacılık Kanunu tasarısına Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda bir önerge ile eklenen geçici 2. madde ile İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin 
tasfiyesinin TMSF eliyle yürütülmesine olanak sağlanmış, ancak madde TBMM Genel 
Kurulu'nda yeni bir önerge ile değiştirilerek kanundaki şeklini almıştır. Kanun çıkarma 
yetkisi TBMM'ye ait olduğu dikkate alındığında, İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin tasfiyesi 
konusunda kurumumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı- : B.02.1.SP1CO.61- l o ^ Z - ^ - R ^ T ^ & ^ /08/2005 
Konu : 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

tlgi: 21.7.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)2667 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı form ekinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı 
Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Daire BaşkanlığTnm 19.7.2005 tarih 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazısında, Hatay MiUetvekili Züheyir 
AMBER'in Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına (Sn. Abdüllatif ŞENER) yönelttiği 
11.7.2005 tarihli yazılı soru önergesinin cevaplanması talep edilmektedir. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde yer alan Hatay Milletvekili Züheyir 
AMBER'in 11.7.2005 tarihli yazılı soru önergesinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 
görev ve sorumluluk alam dahilindeki konularla ilgili olarak verilen cevaplar ekte sunulmaktadır. 

o Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 

Soru önergesinde yer alan ilk husus, İhlas Finans Kurumu A.Ş. ve Kombassan Grubu 
şirketleri hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma olup olmadığına ilişkin olup, bu konuya 
ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

I) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 10.2.2001 tarih ve 171 
sayılı karan ile İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin (İhlas Finans) faaliyet izni 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu'nun 20. maddesinin 6 numaralı fıkrası hükmüne istinaden kaldırılmıştır. 

İhlas Finans'ın 11 Şubat 2001 tarih ve 207/1 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Türk 
Ticaret Kanunu(TTK)'nun 434/2 maddesi gereğince İhlas Finans'ın tasfiyesinin zorunlu olduğu 
belirtilerek aynı kanunun 441. maddesi gereğince yönetim kurulunun tasfiye işlemlerini 
gerçekleştirmek üzere tasfiye kurulu olarak görev almasına karar verilmiştir. 

BDDK'nın 10.2.2001 tarih ve 171 sayılı karan ile İhlas Finans'ın faaliyet izninin iptal 
edilmesi nedeniyle bu tarihten itibaren tasfiye sürecine girmiş olup, TTK uyannca tasfiye 
işlemleri yürütülmektedir. 

Borsa Yönetim Kurulu'nun 7.11.2001 tarihli toplantısında, işlem sırası 12.2.2001 
tarihinden itibaren kapalı olan İhlas Finans'ın hisse senetlerinin İMKB Kotasyon 
Yönetmeliği'nin 5/A maddesi ile 16. maddesinin (g) ve (j) bendleri ve Genel Yönetmelik'in 47. 
maddesinin (a) ve (c) bendlerine istinaden Borsa kotundan ve Borsa Pazarlarından sürekli 
çıkanlmasına karar verilmiştir. 
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öte yandan, "Tasfiye Halinde thlas Finans Kurumu A.Ş."1 hakkında halen yürütülen bir 
inceleme bulunmamakla birlikte, thlas Finans nezdinde özetle İhlas Grubu şirketlerine (thlas 
Holding A.Ş. ve thlas Matbaacılık A.Ş.) dolaylı fon aktarımına ilişkin olarak yapılan inceleme 
sonucunda düzenlenen 29.7.2003 tarih ve XH-14/94-4 sayılı Denetleme Raporu'nda, 

a) thlas Finans'm 3. hamur gazete kağıtlarım thlas Holding A.Ş. (thlas Holding) ve thlas 
Matbaacılık A.Ş. (thlas Matbaacılık)'tan satın aldığı ve bedelini bu şirketlere peşin ödediği, 

b) thlas Finans'ın, thlas Holding ve thlas Matbaacıkk'tan satın aldığı 3. hamur gazete 
kağıtlarının satın alma bedelleri üzerine kar marjı ve vade farkı ekleyerek sayılan 235'e ulaşan 
thlas bayilerine sattığı, 

c) thlas bayilerinin thlas Finans'tan sarın aldığı 3. hamur gazete kağıtlarını aynı gün thlas 
Finans'ın bu ürünü satın aldığı thlas Grubu şirketlerine (thlas Holding A.Ş. ve thlas Matbaacılık 
A.Ş.) geri sattığı, böylelikle thlas Finans'ın fonlarının thlas Grubu şirketlerine aktarıldığı, bu 
şekilde thlas Holding'e 1996-1999 yıllan arasında toplam 177.677 milyar TL, thlas 
Matbaacılık'a 1998-2000 yıllan arasında toplam 277.016 milyar TL fon aktanldığı, 

d) thlas bayilerinin kredi geri ödeme tarihinde ürünün, kredi geri ödemesi yapacak 
bayiden alınarak başka bayiye satıldığı, böylelikle thlas Grubunun borçlarının thlas bayileri 
arasında yüzdürüldüğü, 

tespitleri yer almakta olup, söz konusu tespitlerin değerlendirildiği Kurulumuz Karar 
Organı'nm 23.10.2003 tarih ve 55 sayılı toplantısında; 

1 Anılan şirketin tasfiyesi devam ettiği için ticaret unvanı "Tasfiye Halinde thlas Finans Kurumu A.Ş." 
olmuştur: 

A) Şirket'in periyodik mali tablolarında, sermaye artırımlarında izahname ve sirküler ile 
Şirket hisse senedinin değerini etkileyebilecek Şirket'in grup şirketleri ile borç alacak ilişkisi, 
Şirket aktifleri ve karlılığı ile ilgili olarak kamuya süreklilik arzeden bir şekilde yalan, yanlış, 
yanıltıcı ve mesnetsiz açıklamalarda bulunan, Şirket ve fon aktarımı yapılan thlas Grubu 
şirketlerinde yöneticilik görevinde bulunan ve bahsedilen dolaylı fon aktarım sistemi hakkında 
tümüyle bilgi sahibi olan Şirket yöneticileri Ahmet Mücahit ÖREN, Ayhan APAK ve Ali Tubay 
GÖLBAŞI hakkında SPK'nun 47/A-3 maddesi uyarınca Cumhuriyet SavcılığTna suç 
duyurusunda bulunulmasına, 

B) İhlas Finans tarafından toplanan fonların bir kısmının bayi şirketler aracılığı ile 1996-
1999 yıllannda thlas Holding A.Ş., 1998-2000 yıllarında ise thlas Matbaacılık A.Ş.'ne 
aktarılması ve görünürde yapılan işlemlerle Şirkct'e kar yaratılmasına ilişkin daha önce Maliye 
Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu tarafından 3.12.2001 tarih ve 1101/171-6 sayılı müteferrik 
inceleme raporu ile Bakırköy Cumhuriyet SavcılığTna suç duyurusunda bulunulması ve ayrıca 
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 20.2.2002 tarih ve 65/3, 15/3, R-4 sayılı raporda; thlas 
Finans'ın aktifinde bulunan 10 adet gayrimenkulun aktiften çıkarılmasına ilişkin işlemler 
nedeniyle T.C.K.'nun 503 ve 504'ncü maddelerine istinaden sorumlulular hakkında işlem 
yapılmasını teminen suç duyurusunda bulunulmuş olması nedeniyle Raporun bir örneğinin 
değerlendirilmek üzere ilgili savcılığa gönderilmesine, 

C) thlas Finans'ın kaynaklarının gazete kağıdı ahm satun işlemleri ile, kar-zarara katılma 
üretim desteği yöntemiyle ve bayi şirketler aracılığı ile thlas Holding A.Ş. ve İhlas Matbaacılık 
A.Ş.'ne aktarılması hususunun değerlendirilmek üzere Bankacılık Düzenleme Denetleme 
Kuruluna bildirilmesine, 

D) 5.2.2001 tarihli Kurul karan'nm (A) bendinde belirtilen "İhlas Finans, thlas Holding, 
thlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İhlas Ev Aletleri), İhlas Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. (İhlas Gayrimenkul) ve Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (Kristal 
Kola) hisse senetlerinde gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde, müşteri numarası ile emir 
girilmesi zorunluluğu" uygulama Kurul Karar Orgam'run 6.3.2003 tarihli karan ile genel 
uygulama haline getirildiğinden konuya ilişkin yapılacak herhangi bir işlemin bulunmadığı, söz 
konusu Kurul kararının (B) bendinde belirtilen "Tasarruf sahipleri tarafından İhlas Finans 
aleyhine açılan davalar ile haciz, icra, ihtarname vb. hukuki girişimlere ilişkin olarak İhlas Finans 
tarafından her ay İMKB'ye gönderilen açıklamanın, İhlas Finans'm yanısıra İMKB'de hisse 
senetleri işlem gören diğer grup şirketleri İhlas Holding, İhlas Ev Aletleri, İhlas Gayrimenkul, ile 
Kristal Kola arasında gerçekleştirilen fon hareketlerinin, nedenlerini ve kaynaklanın ayrıntılı 
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olarak kapsayacak şekilde genişletilerek her hafta İMKB'ye gönderilmesi" konusundaki 
uygulamaya ise tasfiyenin Şirket yönetim kurulu tarafindan yerine getirilmekte olduğu ve Şirket 
hakkında hazırlanan İçişleri Bakanlığı raporu gözönünde bulundurularak gözetim açısından 
tasfiye süreci sonuna kadar devam edilmesine, 

karar verilmiştir. 

Yukarıda (A) bendinde belirtilen Kurul karan uyarınca Kurulumuzca SPK md. 47/A-3 
hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine İstanbul S. Asliye Ceza Mahkemesi 
nezdinde açılan E.2004/116 sayılı davada yargılama devam etmektedir. 

II) Kombassan Grubu şirketlerine ilişkin olarak Kurulumuz tarafindan yapılan işlemlere 
ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

a) 22.11.1995 tarihinde 30 kurucu ortak tarafindan Konya'da kurulan Kombassan 
Holding A.Ş. (Kombassan Holding), 1.8.1996 tarihinde sermayesini 29,9 milyon YTL'ye 
çıkarmıştır. Kombassan Holding nezdinde Kurulumuz tarafindan 23-24.10.1996 tarihlerinde 
yapılan ilk inceleme sırasında Şirket yetkilileri tarafindan 40 ortak aracılığı ile yaklaşık 15.000 
kişiden para toplandığı ifade edilmiştir. Kurul Karar Organı konuya ilişkin olarak 7.11.1996 tarih 
ve 48/1367 sayılı kararında Kombassan Holding'in Kurul kaydına girmek üzere başvurması 
gerektiği, aksi takdirde yasal işlem yapılacağı hususlarında bilgilendirilmesine karar vermiştir. 

18.11.1996 tarihinde Kurulumuz kaydına alınmak üzere başvuran Kombassan Holding, 
ortak sayısının bir ortağın pay devri ile 287'ye ulaştığım bildirmiş olup, Kombassan Holding'in 
paylan 21.11.1996 tarih ve 50/1475 sayılı Kurul karan ile Kurul kaydına alınmıştır. Ayrıca, 
Kombassan Holding, esas sözleşmesinde sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda gerekli 
değişikliklerin yapılması ve belirtilen tüm yükümlülüklere uyulması konularında uyarılmıştır. 
Kombassan Holding 3.12.1996 tarihinde, tüm faaliyetlerini sermaye piyasası mevzuatına uygun 
olarak yerine getireceğini taahhüt etmiştir. 

Kombassan Holding faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun, iştirak ve ortaklık yapısının 
tespit edilebilmesi amacıyla yapılan inceleme sonucunda ulaşılan tespitleri görüşen Kurul Karar 
Organı'nca, 16.6.1997 tarihli karan ile Şirket'in kayıt yükümlülüğüne uymaksızın hukuken 
geçerliliği olmayan belgeler karşılığında topladığı 14,8 trilyon TL ile para toplanılan kişiler adına 
muhasebe kayıtlannda gözüken ilgili 40 kurucu ortağın hesaplanna HMUK 103'üncü maddesi 
uyannca ihtiyati tedbir istenmesine ve SPKn'nun 4'üncü maddesine aykm olarak yapılan izinsiz 
olarak halka arz işlemlerine ilişkin olarak sorumlu yöneticiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçme 
talebine ilişkin olarak ise; Şirket hisse senetlerinin alım satımında fiyatın arz talep koşullanna 
uygun olarak belirlenmesi amacıyla Kurulca uygun görülecek bir süre sonunda Şirket hisse 
senetlerinin IMKB'de işlem görmesinin sağlanmasına karar vermiştir. 

Sermaye Piyasası Kanunu md. 4 hükmüne aylan olarak, Kururdan gerekli izni 
° almaksızın ve kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin hisse senetlerini halka arz eden 

Kombassan Holding A.Ş. (Holding) yöneticileri Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHÎN, Mevlut 
SARL Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ ve Ali BALOĞLU hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) 
md.47/A-4 hükmü uyannca, suç duyurusunda bulunulmuş olup, Konya 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1997/1020) kamu davasında, Mahkeme tarafindan 22.1.2001 
tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyannca davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar 
verilmiştir (K.2001/191). 

b) Şirket nezdinde 1999 yılında yapılan denetim çahşmalan sonucunda tespit edilen 
husulan 29.9.1999 tarihinde görüşen Kurul Karar Organı, 

A) Kombassan Holding'in Kurul'a kayıt yükümlülüğüne uymaksızın pay sahiplerine hisse 
satışını sürdürmesi fiiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesine 
aykınlık nedeniyle, Kanun'un 47/A-4'üncü maddesi uyannca, Kombassan Holding Yönetim 
Kurulu Başkam Haşim Bayram, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mevlut San hakkında SPKn'nun 49'uncu maddesi uyannca Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağına, 
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B) Kömbassan Holding'in 17.6.1997 tarihinden sonra elden topladığı paraların yasal 
kayıtlara alınması, yasal defter kayıtlarında gösterilmeden toplanan paralarla ilgili olarak, hak 
sahiplerinin isimlen, kimlik bilgileri ve toplanan para miktarlan konusundaki bilgilerin Kurul'a 
ivedilikle ibrazının talep edilmesi, bu talebin karşılanmaması halinde Kurul'a ibraz edilen pay 
defterlerinde ve diğer listelerde yer alan adres bilgileri kullanılarak her bir tasarruf sahibine yazı 
gönderilerek ortaklık durumlarına ilişkin, 1997'nin ikinci yansından itibaren ilave ortaklık için 
temsilciler kanalıyla veya doğrudan Şirket merkezine yatınlan paraların ve nakden çekmedikleri 
1997. yılma ilişkin kar paylannın Kömbassan Holding yasal defter kayıtlannda görülmediğinin 
bildirilmesinin uygun olacağı, 

C) Kömbassan Holding'ce kendisinden para toplanan tasarruf sahiplerine çeşitli yollarla 
dağıtılan kar paylannın Kömbassan Holding'in faaliyet sonuçlanndan bağımsız olarak 
gerçekleştirildiği konusunda Kömbassan Holding ortaklannın ve kamunun bilgilendirilmesi 
amacıyla yurt içi ve yurt dışında baskı yapan Türk Gazetelerine Kurul tarafindan ilanlar 
verilmesinin uygun olacağına, 

D) Kar dağıtırdan konusunda Kurula geçmişte yalan ve yanıltıcı bilgiler verilmesi fiiline 
ilişkin olarak Kömbassan Holding'in sorumlu yetkilileri Şirket Y.K. Başkam Haşim Bayram, 
Y.K. Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Y.K Üyesi Mevlut San hakkında Kanun'un 47/B-l ve 
49'uncu maddeleri uyannca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasının uygun 
olacağı, 

E) İnceleme kapsamında yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi 
nedeniyle Kömbassan Holding sorumlu yetkilileri Y.K. Başkam Haşim Bayram, Y.K. Başkan 
Yardımcısı Haşim Şahin ve Y.K Üyesi Mevlut San hakkında Kanun'un 47/B-l, 47/B-4 ve 
49'uncu maddeleri uyannca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasının uygun 
olacağına, 

F) Kömbassan Holding'in, kendi hisselerinin devrine aracılık etmesinin izinsiz bir 
sermaye piyasası faaliyeti olması nedeniyle SPKn.'nun 30 ve devamı maddelerine aykınlık 
oluşturduğu ve Kanun'un 47/A-4 ve 49'uncu maddeleri uyannca, Kömbassan Holding Yönetim 
Kurulu Başkam Haşim Bayram, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mevlut San hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması 
gerektiğine, 

karar vermiştir. 

Yukanda yer alan tespitler ile ilgili olarak Kömbassan Holding'in sorumlu yöneticileri 
baklanda, Kurula kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın gerçekleştirilen halka arz fiili nedeniyle 
SFK md.47/A-4, Kuruldan izin alınmadan gerçekleştirilen hisse senedi alım satım işlemlerine 
aracılık fiili nedeniyle md. 47/A-4, gerçeğe aylan bilgi verilmesi ve talep edilen bilgilerin 
verilmemesi fiilleri nedeniyle md. 47/B-l, ilişkili bulunulan gerçek ve tüzel kişilerle 
gerçekleştirilen örtülü işlemlerle yıllık kârın/mal varlığının azaltılması fiili nedeniyle md. 47/B-4 
hükümleri uyannca 7 ayn suç duyurusunda bulunulmuştur. SPK md. 47/A-4 hükmü çerçevesinde 
yapılan suç duyurusu üzerine Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/152) 
davada Mahkeme tarafindan 06.09.2001 tarihinde erteleme karan verilmiştir. İlişkili bulunulan 
gerçek ve tüzel kişilerle gerçekleştirilen örtülü işlemlerle yıllık kânn/mal varlığının azaltılması 
fiili nedeniyle md. 47/B-4 hükmü çerçevesinde yapılan suç duyurusu üzerine, Konya Sulh Ceza 
Mahkemesinde açılan davanın yargılaması devam etmektedir. Yapılan diğer suç duyurulan 
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çerçevesinde açılan davalarda 4616 sayılı Kanun uyarınca davaların kesin hükme bağlanmasının 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

c) Kurul Karar Organı'nın 29.9.1999 tarihli karan uyarınca Kombassan Holding ile 1997 
ve 1998 yıllarında ticari ve cari hesap ilişkisi bulunan 26 bağlı ortaklık ve iştiraki ile söz konusu 
iştiraklerde yüksek oranlarda pay sahibi olan Kombassan İnşaat Tarım A.Ş. (Kombassan İnşaat) 
nezdinde denetim çalışmaları kapsamında 11.07.2000 tarihinde Esenboğa Havaalanında sahipsiz 
olarak bulunan 3 adet bavul içerisinde yer alan Kombassan Holding'e ve Kombassan İnşaat'a ait 
ortaklık durum belgeleri, hisse senetleri, para toplama makbuzları vb. nitelikte çok sayıdaki belge 
Kurulumuz tarafından incelenmek üzere teslim alınmıştır. Yapılan denetim çalışmaları 
sonucunda ulaşılan tespitleri 12.10.2000 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı diğer 
hususlar yanında; 

A) Kombassan İnşaat'ın, Kurulumuza kayıt yükümlülüğüne uymaksızın SPKn'nun 
4'üncü maddesine aykırı olarak, ihraç ettiği hisse senetlerini çok sayıda kişiye satması nedeniyle 
SPKn'nun 47/A-4 maddesi uyarınca, Kombassan İnşaat Yönetim Kurulu Başkam Haşim 
BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlut SARI hakkında SPKn.'nun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulmasına 

B) Kurul'a kayıt yükümlülüğüne uymaksızın SPKn'nun 4'üncü maddesine aykırı olarak, 
ihraç ettiği hisse senetlerini çok sayıda kişiye satması fiiline TCKn.'nun 64'ncü maddesi 
çerçevesinde yurt dışında iştirak eden ve aynı zamanda Kombassan İnşaat'ın kurucu ortağı 
ve/veya temsilcisi olan ilgililer hakkında TCK'nm 64 ve SPKn'nun 47/A-4 ve 49'uncu maddeleri 
uyarınca işlem yapılabilmesi amacıyla TCK'nm 5'inci maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı'na 
bildirimde bulunulmasına, 

C) Kombassan İnşaat 1 aylık süre verilerek, ortak yapmak vaadiyle halktan tam olarak ne 
miktarda para toplandığına, kendisinden para toplanan kişilerin isim ve adres bilgilerine, Rapor 
tarihi itibariyle dolaşımda olan hisse senetlerinin adet ve tutarına, kaç kişiye hangi fiyatlardan 
satıldığına, Rapor tarihine kadar kaç kişiye hangi tutarda kar payının nakden dağıtıldığına, yine 
Rapor tarihi itibariyle yatırımcılara olan taahhüt toplamının DM (Alman Markı) ve Türk Lirası 
cinsinden miktarına, bağlı ortaklık ya da iştirakler arasındaki şirketlerden yurt dışında 
bulunanların mali tabloları ve varsa bağımsız denetim raporları ile ortaklık yapılarına, gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında herhangi bir Kombassan Grubu şirketi adına para toplama ve diğer 
işlemleri yapmaya yetkili kılman ve/veya yetki belgesi olmamakla birlikte fiilen temsilcilik 
görevi yapan şahısların isim ve adres bilgilerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza ibraz 
edilmesi hususlarında uyanlmasma süre sonunda söz konusu bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi 
halinde Şirket'in tüm malvarlığına ve bağlı ortaklık ve iştirakleri nezdindeki Şirket paylanmn 
tamamına SPKn'nun 46/(a) maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulması hususunda talepte 
bulunulmasına, 

D) Diğer taraftan 29.9.1999 tarihinden sonrasına ilişkin Kombassan Holding nam ve 
hesabına para toplanmaya devam edilmesi hususunun yeni bir tespit olarak ele alınması 
gerektiğinden Kombassan İnşaat'a ilişkin uygulanan aynı gereklilik çerçevesinde Kombassan 
Holding'e de 1 aylık süre verilerek, ortak olmak amacıyla Kombassan Holding'e ya da 
temsilcilerine para veren kişilere ait kimlik bilgisi, adres, pay tutan, pay iktisap tarihini gösteren 
bilgilerin Kurulumuza verilmesi hususunda uyanlmasma, Kombassan Holding'in yeni para 
topladığı kişilere ilişkin gerçek bilgilerin verilmemesi halinde Kombassan Holding'nin tüm 
malvarlığına ve bağlı ortaklık ve iştirakleri nezdindeki Kombassan Holding paylanmn tamamına 
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SPKn'nun 46/A maddesi uyannca ihtiyati tedbir konulması hususunda ilgili mahkemeden talepte 
bulunulmasına, 

E) Kombassan İnşaat ve Kombassan Holding'in C ve D bendinde istenen gereklilikleri 
yerine getirerek yukandaki bilgileri Kurulumuza ibraz etmemeleri durumunda; Kombassan 
Holding'in ve Şirket'in tüm malvarlığı ile her iki şirketin de bağlı ortaklık ve iştirakleri 
nezdindeki paylarının tamamına SPKn.'nun 46/a maddesi uyannca ihtiyari tedbir ve ihtiyati haciz 
uygulanması ve Şirket hisse senetlerinin SPKn.'nun 5'inci maddesinin 3'üncü fikrası uyannca 
Kurul kaydına alınmasından imtina edilmesi hususlarının Kurul Karar Organı'nın takdirine 
bırakılmasına, 

F) Kombassan İnşaat'in ortak sayısının 100'ü aşması nedeniyle Kurul'a herhangi bir 
bildirimde bulunulmaması fiiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesine 
aykınlık nedeniyle, Kanun'un 47/B-4 maddesi uyannca, Kombassan İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkam Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkmda SPKn'nun 49'uncu maddesi uyannca Cumhuriyet 
Savcılığı 'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

G) SPKn'nun 31 'inci maddesi uyannca Kurulumuzdan almış olduğu herhangi bir faaliyet 
izni ya da yetki belgesi olmaksızın, Kombassan İnşaat hisse senetlerinin devrine SPKn'nun 
30'uncu maddesi çerçevesinde aracılık yaptığı tespit edilen Şirket'in sorumlu yöneticileri 
Yönetim Kurulu Başkam Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN, 
Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt SARI hakkmda SPKn'nun 47/A-4 ve 49'uncu maddeleri uyannca 
Cumhuriyet SavcılığVna suç duyurusunda bulunulmasının, aynca aynı fiile ilişkin olarak, Şirket 
hisse senetlerinin alım satımına aracılık etme faaliyetlerine yurt dışında iştirak ettikleri tespit 
edilen Şirket'in kurucu ortağı ve/veya temsilcisi olan ilgililer hakkmda TCK'nın 64 ve SPKn'nun 
47/A-4 ve 49'uncu maddeleri uyannca işlem yapılabilmesi amacıyla TCK'nın 5'inci maddesi 
uyarınca Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına, 

H) Kombassan inşaat yöneticilerinin bilgisi ve talimatları çerçevesinde oluşturulduğu 
anlaşılan temsilcilik yapısı vasıtasıyla gerçekleştirildiği anlaşılan izinsiz halka arz ve izinsiz 
aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak Kombassan İnşaat kayıtlarında gerçek durumun gizlenmesi 
ve söz konusu faaliyetlerin sürdürülmesinin temini amacıyla Kombassan İnşaat nezdinde yapılan 
denetim sonucunda düzenlenen 9.5.2000 tarihli Tutanak'ta Kurulumuza gerçeğe ayktn bilgi 
verilmesinde ve Kombassan İnşaat yasal kayıtlarında gerçeğe aykın hesap açılması ve kayıt 
tutulmasında sorumluluğu bulunan Kombassan İnşaat Yönetim Kurulu Başkam Haşim 
BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlüt SARI hakkmda SPKn.'nun 47/B-l, 47/B-2 ve 49'uncu maddeleri uyannca Cumhuriyet 
SavcılığYna suç duyurusunda bulunulmasına, 

karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Karan uyannca yapılan suç duyurulan ile ilgili gelişmeler ise aşağıda 
özetlenmiştir, 

0 Sermaye Piyasası Kanunu md. 31 hükmüne aykın olarak, Kururdan alınmış bir faaliyet 
izni veya yetki belgesi olmaksızın, Kombassan hisse senetlerinin devrine SPK md. 30 
çerçevesinde aracılık edilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 4 hükmüne aykın olarak, 
Kurul'a kayıt yükümlülüğüne uymaksızın Şirket hisse senetlerinin çok sayıda kişiye satılması 
fiilleri sebebiyle, Kombassan İnşaat Yönetim Kurulu Başkam Haşim BAYRAM, Yönetim 
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Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI ile 30 kişi 
hakkında, SPK md. 47/A-4 hükmü uyarınca (iki ayn) suç duyurusunda bulunulması üzerine, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan 05.02.2001 tarihinde iki suç duyurusuna ilişkin olarak 
açılan hazırlık soruşturmalarının birleştirilmesine karar verilmiştir. 

ii) (H) bendinde yer alan hususlar ile ilgili olarak SPKn md. 47/B-l ve 47/B-2 hükümleri 
uyarınca, Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/180) davada, Mahkeme 
tarafindan 27.03.2002 tarihinde, davanın Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan 
(E.2000/1208) dava ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 

iii) (F) bendinde yer alan hususlar ile ilgili olarak SPK md. 47/B-4 hükmü uyarınca suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde E.2000/1208 
sayılı dava açılmıştır. 

Yukarıda (i, ii, iii) bentlerinde ifade edilen kamu davalarında, suç konusu eylemlerin 
4616 sayılı Kanun kapsamına girmesinden bahisle davanın kesin hükme bağlanmasının 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca, Kurulumuz uzmanlarınca Kombassan Holding A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen 
denetimler sonucunda hazırlanan tespitlerin değerlendirildiği Kurul Karar Organı'nın 21.9.2001 
tarih ve 44/1240 sayılı karan uyarınca, SPK md. 15 hükmüne aykın davranılması sebebiyle, 
Şirket Yönetim Kurulu Başkam Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim 
ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkında SPK md. 47/B-4 hükmü uyarınca suç 
duyurusunda bulunulmuş olup, söz konusu eylemlerin 4616 Sayılı Yasa kapsamına girmesinden 
bahisle davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. 

d) Kurulca görevlendirilen uzmanlara eksik bilgi verilmesi sebebiyle, Kombassan İnşaat 
yöneticileri hakkında, SPK md. 47/B-l hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, 
Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/1511) davada ise yargılama devam 
etmektedir. 

Kurulumuzca Kombassan şirketler grubuna ilişkin devam etmekte olan incelemelere 
ilişkin bilgiler ise aşağıda yer almaktadır: 

- Kombassan Holding ve Kombassan İnşaat ile bu şirketlerin iştirakleri/bağlı ortaklıkları 
arasında karşılıklı iştirak ilişkisinin bulunduğu, söz konusu karşılıklı iştirak ilişkilerinin 
Kombassan Ortaklan Gönüllüleri ve Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği 
Yardımlaşma Sandığı vasıtasıyla kurulduğuna dair emarelerin bulunması nedeniyle, söz konusu 
demek ve bünyesindeki yardım sandığının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn)'nun 47/A-4 
hükmü kapsammda izinsiz aracılık faaliyetinde bulunup bulunmadığı konusunda yapılan 
incelemeler devam etmektedir. 

- Aralık 2002-Nisan 2003 döneminde Kombassan İnşaat'in ortak sayısındaki 10.772 
kişilik artışa ilişkin açıklamanm tatminkar olmaması sebebiyle Kombassan İnşaat'in izinsiz para 
toplama faaliyetine devam ettiği şüphesinin oluşması sonucunda, Kombassan Holding A.Ş. ve 
Kombassan İnşaat tarafindan izinsiz halka arz fiilinin devam edip etmediğinin tespiti amaayla 
Kurulumuzca yapılan incelemeler devam etmektedir. 
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öte yandan, Kombassan grubu şirketleri arasında yer alan Kombassan İnşaat'in hisse 
senetlerinin kayda alınmasına dair başvurusu ile Kombassan Holding'in, Kombassan İnşaat ile 
birleşmesine izin verilmesine dair başvurusuna ilişkin incelemeler devam etmektedir. 

III) önergede yer alan 4'üncü soruda ise gurbetçi vatandaşlardan toplanan paralarla 
kurulan ve genelde çoğu tabela firması olup da devlete borcu bulunan kaç kuruluşun bulunduğu, 
bu şirketlere bugüne kadar ne gibi işlemlerin yapıldığı, bu tip şirketlere para yatırarak zarara 
uğrayan vatandaşlara ne kadar ödeme yapıldığı konusunda bilgi verilmesi talep edilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Kurulumuzca yapılan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi içeren ve 
TBMM "Bazı Girişimcilerle Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla 
Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte 
SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu"na (10/16, 262) sunulan "Mayıs 2005 İzinsiz Halka 
Arzlar (Sorun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşlemleri)" başlıklı Rapor ekte sunulmaktadır 
(EK). 

740.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOGLU'nun, Kastamonu-Abana İlçesinde açılan 
bir şirketin Halk Bankasından aldığı krediye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın 
cevabı (7/7776) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN'ın yazılı olarak 
cevaplandırması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

__----ivîusa3lVACIOĞLU 
Kastamonu Milletvekili 

1-Kastamonu'nun Abana ilçesinde açılan "Abana Elektromekanık Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi"(Motorsan Elektrik İç ve Dış Ticaret Pazarlama 
Ltd.Şirketi) Halk Bankasından hangi yıllarda kaç lira kredi almıştır? 
2-Kredinin banka tarafından tahsilatı sağlanmış mıdır? 
3-Tahsil edilememişse kaç lira tahsil edilmelidir? 
4-Bankanın bu kredinin verilmesinden dolayı herhangi bir zararı'var mıdır? 
5-Zarar var ise zarara neden olanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI: B.02.1.HM.0.EKA-08.01.03/ 
KONU: Soru Önergesi 1208.05* 46672 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : (a) 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 saydı yazınız. 
(b) Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 04.08.2005 tarih ve 1595 sayılı yazısı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda bahse konu, Kastamonu Milletvekili Sayın Musa Sıvacıoğlu 
tarafından tevcih edilen 7/7776 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi 
içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin Türkiye Halk Bankası A.Ş^den alman ilgi (b) yazısının 
sureti ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğim arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
EK-1: Yazı 

HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI 
Scr«ay«*i: 1.250.000.000.000.000.-TL. 

Birim : Bütçe ve Mali İşler Grubu Tarih 
İşaretimiz : YDO/EE B 02 2 THB 0 60 00 00 Sayı 

özü 

04.08.2005 

SOTU Önergesi 

T.C.BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İlgi : 27.07.2005 tarih, 43730 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde bulunan Kastamonu Milletvekili Sayın Musa SIVACIOĞLU'nun 29.06.2005 
tarih, 7/7776 sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

4491 sayılı Kanunla Değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunun 22.maddesinin 8.fıkrası hükmüne 
göre, Bankaların mensupları ve diğer kamu görevlileri sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri 
bankalara veya müşterilerine ait sırlan bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına 
açıklayamazlar. 

Bu maddeye konu yetkili merciler, kendi kanunlarında özel hüküm bulunan ve genel kanunlar ile 
yetkili kılınan mercilerdir. 
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T.B.M.M.'nin genel olarak bilgi edinme ve denetim yollan, T.C.Anayasasınm 98.maddesinde 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; T.B.M.M., soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru 
ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. 

Meclis İç Tüzüğünün "Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri" başlığım taşıyan 
IH.maddesinin; "Komisyon kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri 
isteyebilir; gerekli gördüklerine el koyabilir, Bakanlar Kurulunun bütün vasıtalarından 
faydalanabilir; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilir." 
Şeklindeki hükmü uyarınca T.B.M.M.'nin denetim yollarından Meclis Soruşturması açılması 
durumunda Komisyonunca istenilen müşteri ve banka sırrı kapsamındaki bilgi ve belgeler 
verilebilmektedir. 

Bu itibarla, T.C.Anayasası, Bankalar Kanunu ve T.B.M.M. İç Tüzük hükümleri birlikte 
değerlendirildiğinde milletvekilleri, Bankalardan banka ve müşteri sırrı kapsamına giren 
konularda bilgi istemeye yetkili mercilerden değildir. 

T.C. Anayasasının 98. maddesi gereğince milletvekillerinin vermiş oldukları soru önergelerine 
verilecek cevapta, sır niteliğindeki bu bilgilerin açıklanması, banka ve müşteri veya üçüncü 
şahısların sırlarının ifşa edilmesi anlamına geleceğinden, soru önergelerine verilecek cevapta, 
banka ve müşteri sim kapsamındaki bilgilere yer verilmesi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
22.maddesinin 8. fıkrası hükmüne açıkça aykırılık teşkil edecektir. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Musa SIVACIOĞLU, soru önergesinde Kastamonu'nun Abana 
İlçesinde açılan iki firmanın açık adım belirtmek suretiyle firmalara kullandırılan krediler 
hakkında banka ve müşteri sim niteliğindeki bilgileri talep etmektedir. Adıgeçen Milletvekiline 
banka ve müşteri sim niteliğindeki bilgilerin verilmesi, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu *nun 22/8 
inci maddesine aykırılık teşkil edeceğinden dolayı 29.06.2005 tarih, 7/7776 sayılı soru 
önergesine cevap verilememektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

W' 
Saygılarımızla 

iYusuf PuranpCfAK Erdal EÖ5QY 
• Başkam Genel MüdüHYrd. 

741.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, TMSF ve batık banka malikleri arasındaki 
sözleşmelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7778) 

TÜRKİYE ÖÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali 
BABACAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DE^ER s 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

1999 Yılından bugüne kadar birçok bankanın battığı, Fona 
devredildiği, TMSF'ye devredildiği ve banka sahiplerinin batık banka, 
yolsuzluk v.s suçlarından yargıda yargılanması sürecinde bir kısım banka 
maliklerin TMSF ile borcun tamamını ödemek için sözleşme imzaladığını, 
bir kısmımda böyle bir sözleşmeyi imzalamadığı anlaşılmıştır. 
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1-TMSF ile söz leşme y a p a n l a r (borcun t a m a m ı n ı ö d e m e k is teyenler) 
M a h k e m e l e r d e a ğ ı r hap is cezası a ld ık la r ı T M S F ile söz leşme y a p m a y a n l a r 
(yani b o r c u n t a m a m ı n ı ö d e m e k is temeyenler) ceza a l m a d ı k l a r ı h u k u k 
karş ıs ında ve özell ikle k a m u o y u karş ı s ında bir haks ız l ık yap ı ld ığ ı kanaa t i 
hasıl o l m u ş t u r . Böyle b i r haksızl ığı g ide rmek için Bakan l ığ ın ı z ın ne gibi 
yasal d ü z e n l e m e l e r y a p m a y ı d ü ş ü n m e k t e d i r ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI: B.02.1.HM.0.EKA-08.01.03/ 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : (a) 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13069 sayılı yazınız. 
(b) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 10.08.2005 tarih ve 32867 sayılı yazısı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda bahse konu, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut Değer tarafından 
tevcih edilen 7/7778 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan alınan ilgi (b) 
yazısının sureti ekte yer almaktadır. I \ ^ 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. \ \ 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
EK-1: Yazı 

TASARRUF MEVDUATI SIGORTA F O N U 

SAYI : TMSF.BHI.223/31-frWY 10/08/2005 

KONU : Soru önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA 

İLGİ: 27/07/2005 tarih ve B.02.1.HM.0.EKA-08.01-O3 7/7778 sayılı yazınız. 

Kurumumuz kayıtlarına 05/08/2005 tarihinde ulaşan ilgi'de kayıtlı yazınızda 
Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından verilen soru önergesinde yer alan sorunun 
cevaplandırılarak Müsteşarlığınıza iletilmesi talep edilmektedir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalara duyulan güveni artırmak suretiyle 
tasarrufları korumak, Türk Mali Sistemine istikrar kazandırmak amacıyla tasarruf 
mevduatıyla sınırlı olmak üzere, bankalardaki mevduatı güvence altına alan, 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu'nun 15/1 maddesine göre kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur. 

1982 Anayasanın başlangıç hükümleri uyarınca, hukuk sistemimizde kuvvetler ayrılığı 
ilkesi benimsenmiş olup, Anayasamızın 7. maddesi ile, yasama yetkisi TBMM'ye verilmiştir. 
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Yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki iş bölümü, Anayasının koyduğu 
esaslara göre belirlenecek ve yürütülecektir. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan 
almayan bir Devlet yetkisini kullanamayacağından, Fona devredilen banka hakim ortak ve 
yöneticileri hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tararından, kanunen Fona verilen yetki 
ve görevler muvacehesinde işlemler tesis edilmektedir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
tarafından soru önergesi kapsamında, yasama organının yahut yargı organlarının görev 
alanına giren bir konuda yorum yapılmasının yerinde olmayacağı düşünülmektedir. 

Bir suç isnadmın sübut bulması için, yapılacak yargılama neticesinde verilecek kesin 
hükme ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir. Bankalar Yeminli Murakıplannca hazırlanan 
müteaddit raporlar ile Fona devredilen bankalarda gerçekleştirilen usulsüz işlemler tespit 
edilmiş ve yapılan tespitler muvacehesinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na Fon ve 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından suç duyurularında bulunulmuş olup 
yargılamalar devam etmektedir. Anayasa ile teminat altına alman yargının bağımsızlığı ilkesi 
göz önüne alındığında devam eden yargılamalarla ilgili olarak görüş bildirilmesi uygun 
görülmemektedir. 

Ancak, soru önergesinde belirtildiğinin aksine, TMSF ile sözleşme yapan borçlular 
aleyhine yargı kararlan çıktığı, TMSF ile sözleşme yapmayanların ise ceza almadığı gibi bir 
durumun söz konusu olmadığı söylenebilir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÛRK 
Başkan 

742.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'a bağlı bazı ilçelerde Ziraat 
Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı 
(7/7779) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali 
BABACAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mesut DEC-ER 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ilinin iki ilçemizde Ziraat Bankası bulunmaması 
nedeniyle esnafımız, çiftçimiz, emeklimiz ve ilçe halkının büyük 
mağduriyeti ve zaman açısından yıprandıkları aşikardır. İlçelerin nüfusu 
yüzölçümü ve ekonomik durumu açısından da önem teşkil etmektedir. 

1- Ergani ve Bismil ilçemizde neden yoktur? 
2- Bu ilçelerimizde Ziraat Bankasını yeniden açılması için bir 

çalışmanız varmıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı: B.02.1.HM.0.KİT.03.02-52321/ 
Konu: Soru Önergesi 12.08.05* 46 678 

BAŞBAKANLIĞA 
(Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.07.2005 tarih ve 
13069 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıda; Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEGER'in 7/7779 Esas 
no.lu yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve cevaplandırılması talep 
edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

EKLER 
EK-1 T. C. Ziraat Bankası A.Ş. cevabı 

T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
S E R M A Y E : 2.500.000.000 YENİ T Ü R K LİRASI 

Sayı : B.02.2.TZB.02.09.02.O1 Genel NO: l IS^H**? Ankara, 0J/0S/200S 
Konu : Soru önergesi özel No : 4,©*^ \ 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı'nın Devlet Bakanlığı'na (Sayın Ali BABACAN) muhatap 19.07.200S tarih ve 13069 sayılı 
yazısı eki CHP Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEGER'in soru Önergesine ilişkin Bankamız 
ilgili Birimlerince oluşturulan görüş ekte sunulmuştur. 

Diyarbakır ilinin iki ilçemizde Ziraat Bankası bulunmaması nedeniyle esnafımız, 
çiftçimi^|«h>ekUmiz ve ilçe halkıma büyük mağduriyeti ve zaman açısından yıprandıkları 
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aşikardır. İlçelerin nüfusu, yüzölçümü ve ekonomik durumu açısından da önem teşkil 
etmektedir. 

Soru 1: Ergani ve Bismil İlçemizde neden yoktur? 

4603 sayılı Yasanın (T. C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası A. Ş. ve T. Emlak Bankası A. Ş. 
Hakkında Kanun) 1. maddesinde ifade edilen Bankamızın çağdaş bankacılığın ve uluslararası 
rekabetin gereklerine göre çalışması ve özelleştirmeye hazırlanmasını sağlayacak şekilde yeniden 
yapılandınlması çahşmalan içinde yer alan, kârlı ve verimli bulunmayan, ileride de bulunma 
ihtimali olmayan şubelerin kapatılması ile ilgili olarak 1.2.2002 tarih ve 24658 Sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/3555 sayılı Bakanlar Kurulu Karannda "Şube 
kapatma kriterleri belirtilerek, Bankamızın 514 adet Şube, Büro ve Özel İşlem Merkezinin 
kapatılmasına, ancak bu kıstaslara göre yapılan değerlendirmeler sonrasında herhangi bir il ve/veya 
ilçe merkezindeki mevcut bütün şubelerin kapatılması sonucu çıksa bile, o il ve/veya ilçe 
merkezindeki bankalann şubelerinden herhangi biri (T. C. Ziraat Bankası A. Ş. Şubesi veya T. Halk 
Bankası A. Ş. Şubesi "eski Emlakbank şubeleri dahil") hariç diğerlerinin kapatılmasına ve Karann 
3.4.2001 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verildiğinden, Ergani ve Bismil ilçelerinde T. 
Halk Bankası A. Ş. Şubelerinin açık bırakılması nedeniyle, T. Halk Bankası A. Ş. ile yapılan 
protokol gereği 28.6.2002 tarihinde Bismil Diyarbakır Şubemize, Ergani Şubemizin protokolde 
belirtilen işlemleri aynı yerdeki T. Halk Bankası A. Ş. Şubesine, diğer işlemleri ise Maden 
Şubemize devredilerek, kapatılmışlardır. 

Soru 2: Bu ilçelerimizde Ziraat Bankasının yeniden açılması için bir çalışman» var 

mıdır? 
4603 Sayılı Yasanın 1. maddesinde ifade edilen Bankamızın çağdaş bankacılığın ve 

uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışması ve özelleştirmeye hazırlanmasını sağlayacak şekilde 

yeniden yapılandınlması çalışmalan içerisinde bulunan "Bankamızın şube açma ve kapatma 

kriterlerinin belirlenerek", belirlenen kriterler dahilinde T.Halk Bankası A.Ş ve T.tş Bankası A.Ş'nin 

mevcut bulunduğu Bismil/Diyarbakır İlcesi'nde ve T.Halk Bankası A.Ş'nin bulunduğu 

Ergani/Diyarbakır İlcesi'nde kapatılan Bankamız Şubelerinin yemden açılması hususu 

değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N f C A S I . A . Ş. 

Mustafa DOĞAN 
Şube Müdürü 

- 2765 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

743.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ithal edilen solvent miktarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7780) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın KUrşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. ^ ı , 

Atillâ BAŞOĞL'U 
Adana Milletvekili 

Son on yıllık zaman diliminde ithal edilen solvent miktarı cins, miktar ve yıllar itibarıyla ne 
olmuştur? 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00.06.06162-5/236-19 

Konu: Yazılı Soru Önergesi ^ *# 2 0 2 () f» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 19.07.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7780-13083/36951 
sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı eki Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU' nun Devlet Bakanlığı 
Makamına (Sn. Kürşad TÜZMEN) tevcih ettiği 7/7780 sayılı soru önergesinde; son 10 yıl 
içerisinde ithal edilen solvent miktarlarının yıllar itibariyle bildirilmesi istenilmiştir. 

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2710.11.25.00.00, 2710.19.25.00.00, 2710.19.29.00.00, 
3814.00.10.00.00, 3814.00.90.00.00, 2710.11.90.00.11 ve 2710.11.21.00.00 (2002 yılı 
öncesinde kullanılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 2710.00.21.00.00, 
2710.00.25.00.00, 2710.00.55.00.00, 2710.00.59.00.00, 3814.00.10.00.00 ve 
3814.00.90.00.00 ) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında sınıflandırılan solvent cinsi 
eşyadan 01.01.1996-30.06.2005 (2005 yılı geçici) tarih aralığında gerçekleşen ithalat (transit 
ve antrepo dahil) işlemlerini gösterir istatistikler mevcut bilgisayar kayıtlanmızdan alınarak 
yazımız ekinde manyetik ortamda gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

Ek. 1 adet disket 

(*) Eki disket Kan. Kar. dosyasındadır. 
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744.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Şarköy İlçesinde düzenlenen 
19 Mayıs törenlerinde öğrencilere giydirilen kıyafetlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7781) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili; 

Hükümetiniz döneminde Ulusal Bayramlarımızın kutlanmasıyla ilgili yurdumuzun 
farklı yerlerinde yapılan törenlerde, laik ve çağdaş Türkiye imajını zedeleyen alışılmamış 
bazı olaylara veya manzaralara tanık olunmaktadır. Bu durum, halkımızın büyük 
bölümünde ciddi tepkilere neden olduğu gibi, Türkiye'nin aydınlık geleceği açısından bir 
takım olumsuz soru işaretleri yaratmaktadır. 

Son olarak, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarında da 
benzer bir olay yaşanmış, öğrencilerimize giydirilen kıyafetler, bir gün önce öğrencilere 
gösterildiğinde, kimi öğrencilerin üzüntüden ağlamasına, vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğunun ise tepkisine neden olmuştur. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Şarköy İlçemizde 19 mayıs törenlerinde öğrencilerimize giydirilen ve adeta 
bedevi kıyafetlerini çağrıştıran söz konusu kostümlerin seçilmesinde, kimler etkili 
olmuştur ve hangi ölçütlerden hareket edilmiştir. 

2- Şarköy İlçemizdeki 19 mayıs törenlerinde söz konusu çağdışı manzarayı 
yaratanlara karşı ne tür işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? 

3- Ulusal bayramlarımızda^ böyle manzaraların, giderek yaygınlık, kazanmakta 
oluşu karşısında, ülke düzeyinde her hangi bir önlem alınmasını yararlı görüyor 
musunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.03.O5.O3-11/ " S ^ P ^ \ 

Konu : Soru önerges i 

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

İlgi : 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7781-13097/36998 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün , "Tekirdağ-Şarköy İlçesinde 
düzenlenen 19 Mayıs törenlerinde öğrencilere giydirilen kıyafetlere ilişkin" ilgi yazı eki 
7/7781 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, kutlama, teknik komiteleri ile 
kut lama etkinliklerine katılan ve yönetenlerin görev yetki ve sorumlulukları; 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun 'a dayanılarak hazırlanan, 01.10.1981 
tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, "Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak 
Törenler Yönetmeliği 'nin 18'inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.11.1995 tarihli ve 
2442 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 'nde yayınlanan Atatürk 'ü A n m a ve 
Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi ile belirlenmiştir. 

Anılan Yönerge 'nin 6 'ncı maddesi gereği; "Kutlama programını; yönetmelik, yönerge 
ve emirlere uygun olarak hazırlatmak ve yürütmek, çeşitli sorunları çözümlemek, gerekli 
önlemleri almak üzere her il, ilçe, belde ve köylerde birer 'kut lama' komitesi" kurulmakta ve 
ilçelerde bu komite; "Kaymakam başkanlığında; Garnizon Komutanı, Belediye Başkam, 
Emniyet Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Hükümet Tabibi, 
Teknik Komitede görevli bir Beden Eğitimi, bir Resim ve bir Müzik öğretmeninden" 
oluşmaktadır. 

Yönergenin 7'nci maddesinin (a) fıkrasına göre; " . . .Programlar ve bunların 
uygulanması için en son ve kesin karar verme yetkisi Kutlama Komitesine aittir. ' ' Gösterilerde 
kullanılacak; giysi, alet ve malzemeleri teknik komite tespit etmekte ve Kutlama Komitesi 
tarafından incelendikten sonra uygulamaya konulmaktadır. 

Tekirdağ Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Konu ile ilgili inceleme yapmak üzere 10.06.2005 tarihinde iki ilköğretim müfettişi 

görevlendirildiği ve bunların düzenledikleri 07.07.2005 tarih ve 410/33-86 sayılı raporda; 
* Atatürk 'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde öğrencilere giydirilen ve 

"adeta bedevi kıyafetlerini" çağrıştırdığı iddia edilen kıyafetlerin böyle olmadığının, 
kıyafetleri Teknik Komitenin seçtiğinin ve seçimde Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı Kutlama Yönergesi 'nin 12/b maddesindeki ölçütler dikkate alınarak hareket 
edildiğinin tespit edildiğinin belirtildiği, 

* Şarköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut MULHAN, Şube Müdür Vekili Hasan 
ŞAHİN, Şarköy Lisesi Müdürü Bilal YILDIRIM, Şarköy Lisesi Beden Eğitimi öğretmenleri 

Nilgün ADALI ve Hüseyin KURAL' ın "İl onayı almadan öğrenci kıyafetlerinde değişiklik 
yapmak suretiyle farklı değerlendirmelere yol açtıklarından" dairece dikkatlerinin çekilmesi 
yönünde işlem yapılması teklifinin yapıldığı, 

b) Müfettişlerin ilgililer hakkındaki teklifi doğrultusunda işlem yapıldığı 
anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan,"Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın her yıl Mayıs ayının 

I9 'uncu günü bütün yurtta tarihi değer ve önemine yaraşır bir biçimde, organizasyonda birlik 
ve beraberlik sağlayarak kutlanmasını sağlamak" amacıyla çıkarılan, Atatürk'ü Anma ve 
Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymayanlar 
hakkında yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

l \ / & /2005 

- 2768 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

745.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7783) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tararından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılannıla arz ederim. j * 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Bilindiği gibi emekli belediye başkanları, emekli oldukları kurumlara göre (SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı) farklı emeklilik maaşı almaktadırlar, özellikle SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan 
belediye başkanlarının. Emekli SandığVatdan emeldi olanlara göre daha düşOk emeklilik maaşı 
aldıkları ve bu konuda bir mağduriyet İçinde oktaklan biHnmektedir. İçişleri Pr'"»"'^ *»«»%«ı«ı 
13.06.2005 tarihinde ^.i;iilW* gönderilen ve 21.06.20P* t^ihin»» Ira^r tJtwfcrifım«i n « «Hfl̂ n 
belediye başkanlığı yapajık .SSK ,ye BAP-KlTR'dan emekj' oUntenı dair Wlg?Win Yapılacak bir 
«ılmm»w> *—« «Inraıfrı hilrfirilmiatir 

Diğer yandan 5387 sayıyla yasalaşan Bankacılık Kanunu ile bankalara ah emekli 
sandıklarının SSK'ya devri gündeme gelmiştir. Kamımın 38. maddesi gereğince .. "Bankalarca, 
münhasıran çalışanlarına ah olmak Özere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf 
»ağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, açıklarının kapatılması için kaynak 
aktarılamaz." Bu bağlamda Yapı-Kredi Bankasının Koç-Unicredito ortaklığına, sansaldaki son 
adımların da bu düzenlemeyi beklediği ortakların böylece Yapı-Kredi Bankasının çalışanların ait 
emekli sandıgmdaki 500 ila 800 milyon dolar amamda olduğu tahmin edilen açığı kapatmaktan 
kurtulduğu iddia edilmektedir. 

Buna göre; 

1. İçişleri Bakanlığınca valiliklerden istenen belediye başkanlığı yaparak SSK ve 
BAG-KUR'dan emekli olanlara dair bilgiler nedir? Bu daramda olan kaç tane 
emekli belediye başkanı bulunmaktadır? 

2. İçişleri Bakanlığı'mn valiliklerden istediği bilgiler nasıl bir çalışmaya esas olacaktır? 
3. Hükümet olarak, belediye başkanlığı yaparak SSK ve BAG-KUR'dan emekli 

olanlar ile Emekli Sandığından emekli olanlar arasındaki emeklilik aylığı 
eşftsizuklerûıi giderecek bir çalışma yapmakta mısınız? Yapmıyorsan», böyle bir 
d İbrenle me yapmayı düşünüyor musonuz? 

4. Bankaların çalışanlarına ait emekli sandıklarının SSK'ya devrini öngören düzenleme 
nasıl işleyecektir? 

5. 53S7 saydı Bankacılık Kanununun 58. maddesinde öngörülen "bankaların 
çalışanlarına ak emekli »andıklarının açddarnu kapatamayacağı'* hükmü 
nedeniyle SSK*nın ya da kamnnnn sırtına her hangi bir mali yük binecek midir? 

6. Yapı-Kredi Bankası'nın Koç-Unicıediro ortaklığına satışı nedeniyle sözünü ettiğimiz 
düzenleme gereği kamımnn, bankanın emekli sandığına ah her hangi bir açığı 
kapatması yada yüklenmesi soz komili olacak mıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH065000/S^K«.'?— 811Aİ» 4..l.f..l2005 
KONU: 7/7783 esas numaralı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Başbakanlığın 26.7.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-470/3537 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 19.7.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/7783-13232-37368 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sn. Hakkı ÜLKÜ tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Bakanlığım koomatörlügünde cevaplandırılması tensip edilen 7/7783 esas numaralı yazılı 
soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR Genel Müdürlüğünde, belediye başkanlığı 
yaparak emekli olan kaç kişi bulunduğuna dair bilgi olmaması nedeniyle, Bakanlığımca bu 
konuda Valiliklerden bilgi derlenmiş olup, toplam 820 adet SSK'dan, 603 adet BAĞ-
KUR'dan emekli olan belediye başkanı bulunduğu anlaşılmıştır. 

Emekli belediye başkanları ile ilgili bir yasal düzenleme yapıldığı takdirde, ilgili 
kurumlarca talep edilmesi halinde bu bilgilerden yararlanılacaktır. 

Banka çalışanlarına ait sandıklann devri konusunda ise; Cumhurbaşkanınca 
TBMM'ne tekrar görüşülmek üzere gönderilen 5387 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 23 
üncü maddesinde düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç yıl içinde sandıklar Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilerek, 506 sayılı Kanun 
kapsamına alınacaktır, ilgili kamu kurumlan temsilcilerinden oluşan komisyonca, her bir 
sandık için, sandıklann 506 sayılı Kanun kapsamındaki gelir ve giderleri dikkate alınarak 
yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanacaktır. 

Belirlenen peşin değer Sosyal Sigortalar Kurumunca, onbeş yıldan fazla olmamak 
üzere, yıllık eşit taksitlerle sandıklardan ve bu sandık iştirakçilerini istihdam eden 
kuruluşlardan müteselsilen 506 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, 506 sayılı 
Kanunun öngördüğü sosyal haklann ve ödemelerin üzerinde sağladıkları sosyal sigorta 
haklarına ve ödemelerine devam edebileceklerdir. 

Bu süreçten de anlaşılacağı gibi, sandıkların devri Sosyal Sigortalar Kurumuna ilave 
yük getirmeyecektir. Zira doğabilecek aktüeryal açık, hesaplanacak tutar üzerinden ilgili 
sandık veya bankalarca SSK'ya ödenmiş olacaktır. 

Kanunun 58 inci maddesinin de, yukarıdaki sürecin zorunlu bir parçası olarak 
mütalaa edilmesi gerekmektedir. Çünkü, 58 inci madde sandıkların açık vermeden 
faaliyetlerini sürdürmesini öngören bir maddedir. Karşılığında ise, geçici 23 üncü madde ile, 
peşin değeri bankalardan tahsil edilmek üzere, sandıkların yükümlülüklerinin devri 

öngörülmektedir. Bu iki madde birlikte ele alındığında kamuya herhangi bir yük 
getirilmesi söz konusu değildir. 

58 inci madde, sandıkların geçici 23 üncü madde kapsamında yükümlülüklerinin 
devredilmesini müteakip, munzam vakıf olarak devam edenlerin, aktüeryal açık vermesini 
önleyen bir madde olup, kamu emeklilik sistemine matuf bir düzenleme değildir. 

Nitekim, Kanunun geçici 7 nci maddesi ile "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesi kapsamında sandık ve vakıfları bulunan bankalar durumlarını 
31.12.2007 tarihine kadar 58 inci madde hükmüne uygun hale getirmek zorundadırlar." 
hükmü getirilmektedir. Bu madde, 58 inci maddenin amacını teyit etmekte olup, sandıkların 
58 inci maddeye uyum sağlamak üzere iki yıl içinde sistemin aktüeryal dengesini sağlamasını 
öngörmektedir. Bu ise, hem kamu emeklilik, hem de bankacılık sisteminde aktüeryal açığın 
önlenmesini ve sandıkların da iyi yönetilmesini amaçlamaktadır. 

Koç-Unicredito ortaklığı ile ilgili durum da, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde 
değerlendirildiğinde, kamuya herhangi bir yük gelmesi söz konusu olmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iülkadir AKSU 
Bakan 
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746.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Toplu Konut İdaresinin İzmir Karşıyaka'da 
Mavişehir'de villa yaptıracağı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7784) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gerekli iş lemin yapı lmasını saygılarımla arz ederim. 11.07.2005 

Kemal ANADOL 
izmir Milletvekili 

C H P Grup Başkanvekili 

1) Toplu Konut Idaresi 'nin, İzmir Karşıyaka Mavişehir 'de kendisine devredilen 
gayrimenkuller üzer inde, Cengiz İnşaat la anlaşarak, villa yaptıracağı yönündeki 
basında yer a lan haber ler doğru mudur? 

2) Doğru ise buraya kaç villa yaptırılacak, yapılan vi l lalardan kaçı Toplu Konut 
Idaresi'nin. kaçı müteahhi t f i rmanın olacaktır? 

3) T O K l ile müteahhi t f i rma arasındaki bu ilişki, ihaleyle mi . yoksa bir başka 
yöntemle mi kurulmuştur? 

4) İhale yapı lmışsa bu ihaleye hangi firmalar girmiştir? 

5) Bu vil lalar yapı l ı rken deniz doldurulmakta mıdır? 

6) Denizin doldurulması için resmi makamlardan izin alınmış mıdır? 
Alınmadıysa, deniz i dolduran f irma hakkında ne işlem yapılmıştır? 

7) Denizin doldurulmasıyla kaç metrekare toprak kazanılmıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 5 4 . 3 5 
K o n u : i kJSÖ/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcnın 19.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GSN.0.10.00.02-
7/7784-13235/37371 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 26.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-470-1/3532 sayılı 
yazısı. 

c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 10.08.2005 tarih ve B.02.1.KNT.0.13.03/ 
2005/569-18257 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın KKemal ANADOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7784 esas no'lu yazılı soru Önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

EKLER 
1- İlgi (c) yazı ve eki ı 
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Sayı : B.02.l.KNT.0.13.03/2005Sb3 

Konu : Soru önergesi Hk. 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

1ü.üÖ.ui>* i o 2 5 7 

Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

ilgi : 02.08.2005 tarih ve B.02.0.002/5346 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal ANADOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına. Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği ilgide kayıtlı 7/7784 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin olarak hazırlanan İdaremiz 
görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Ek : Soru önergesi cevabı. 

• • • T.C. 
BAŞBAKANLIK ^ ı , . . -

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ^*35SJ° 

İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal ANADOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7784 
esas no.lu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas İdaremiz görüşü aşağıda yer almaktadır. 

03 Nisan 2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca. Emlak Bankası 
A.Ş.'nin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları ile bu konuda faaliyet gösteren 
şirketlerdeki hisseleri ve ticari gayrimenkuller ile ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığına devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, Emlak Bankasının bankacılık faaliyetleri dışında faaliyet gösteren üç 
şirketinden biri olan Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait Emlak Bankasının %39'luk 
hissesi de İdare tarafından devralınmıştır. 

Anılan soru önergesine konu İzmir Mavişehir Projesi, Toplu Konut İdaresinin bizzat 
kendisinin bir uygulaması olmayıp, İdarenin iştiraki olan Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. tarafından yürütülen bir projedir. 
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Bıı çerçevede, ilgili soru önergesinde değinilen konulara Emlak Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı tarafından verilen cevap aşağıda başlıklar halinde sunulmaktadır. 

1. Toplu Konut idaresinin bir iştiraki olan Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
tarafından; kendi mülkiyetinde bulunan İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemlikler mahallesi, 
2S697 ada, 1 parselde yer alan 21.432 m1 arsa üzerinde yapılacak villa inşaatlarına 
ilişkin olarak, 30.09.2003 tarihinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ve İnşaat İşi 
Esasına göre ihale yapılmış ve ihale neticesinde de en uygun teklifi veren Cengiz tnş. 
San. ve Tic. A.Ş. ile 16.01.2004 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

2. Bahse konu işin ihalesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ve İnşaat İşi Esasına göre 
yapıldığı için üretilecek villaların paylaşımı sözkonusu olmayıp, villaların satışından 
elde edilecek gelir sözleşme şartlarına göre paylaşılacaktır. 

3. Sözkonusu iş, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ve İnşaat İşi Esasına göre açık ihale 
şeklinde yapılmıştır. 

4. Anılan işin ihalesine; Ulusal İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Fernas İnş. Ltd. Şti. 
Ortak Girişimi ile Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. firmaları katılmışlardır. 

5. İzmir Mavişehir Projesi kapsamındaki villalann inşaatlarına henüz başlanılmamıştır. 
Ancak, yüklenici firmanın inşaatlarla ilgili parsel üzerinde hazırlık ve düzenleme 
çalışmaları yaptığının Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı görevlilerince tespit 
edilmesi ve basında çıkan haberler üzerine Yüklenici firma Cengiz tnş. San. ve Tic. 
A.Ş., inşaat ruhsatı alınmadan herhangi bir çalışma yapmaması konusunda 12.07.2005 
tarihli bir yazı ile uyarılmıştır. 

6. Soru önergesinde ifade edilen denizin doldurulması gibi bir işlem sözkonusu olmayıp, bu 
konuyla ilgili resmi Makamlarla herhangi bir yazışma yapılmamıştır. 

7. Denizin doldurulması gibi bir işlem sözkonusu olmadığından, denizden bir alan kazancı 
da sözkonusu değildir. Aksine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğünün 07.04.2005 gün ve 2938/866 sayılı yazıları ile yeniden 
tespit edilen kıyı kenar çizgisine göre Emlak GYO A.Ş. mülkiyetinde bulunan tapulu ve 
imar planlı parselin yaklaşık 2.500 m2'lik bir kısmı kıyı kenar çizgisi içinde kalarak, 
kullanılmaz hale gelmiştir. 

747.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7785) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

j&-
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 20Ö4 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır?. 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02-090.0İ. tf{0 - 2 .3 S"^ & / g /2005 

Konu: Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "2003-2004 
yıllannda Amasya İline yapılan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin" 7/7785 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"2003-2004 YILLARINDA AMASYA İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE 

AYRILAN ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN n 7/7785 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3»4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında Amasya îline yönelik 2003 ve 2004 
yılları yatırım programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 
Ağaçlandırma Yatırımları 

Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakım 
Mera Islahı 
Fidan Üretimi 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 

Kadastro 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Üst Yapı 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

Milyon 
TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ton 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Milyon 
TL. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Milyon 
TL. 

2003 YILI 
PROG. 

1.402.275 

650 
1.600 

-
320 
725 

1.000 
-

3.780.000 
0.7 
-

35.000 

229.000 

-
11 
17 
10 
28 

3.200 

GERÇEK. 
880.638 

775 
1.600 

-
320 
625 

1.000 
-

3.780.000 
4.3 

8.044 

13.128 

193.950 

-
19 
6 
9 

31 
3.200 

2004 YILI 
PROG. 

2.035.300 

900 
1.700 
300 
-

300 
1.120 
100 

9.590.000 
1 

7.673 

33.000 

515.500 

5.000 
13 
10 
20 
30 

4.875 

GERÇEK. 
1.176.515 

1.100 
1.600 

-
-

300 
1.220 
200 

9.590.000 
6 

13.198 

29.000 

341.900 

-
17 
24 
26 
37 

4.875 

OR-KÖY kredileri kapsamında Amasya İli orman köylülerine 2003 yılında; 199 
milyar 911 milyon TL., 2004 yılında; 400 milyar TL ferdi kredi verilmesi programlanmış 
olup, tamamı kredi olarak verilmiştir. 

748.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/7786) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- < < 11; - "Z-S ̂ f f 1 / £ /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Amasya İline 
2005 yılı için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktarlanna ilişkin" 7/7786 esas «sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"AMASYA İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7786 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Amasya İli yatırım programı 
ve bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programlarm tamamınm gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 

Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Fidan Üretimi 
özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Amenajman 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
UstYapı 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

BİRİMİ 

YTL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ha. 
Ton 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
Ha. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
YTL 

2005 YILI 
PROGRAM 

1.811.160 
500 

3.000 
370 
425 

1.300 
10.000.000 

150 
3 

8.000 
24.000 

591.500 
10.000 
15.000 

15 
15 
20 
20 

9.301 

GERÇEKLEŞME 
854.544 

50 
500 
-
75 
150 

5.050.000 
-
3 
-

15.000 

21.485 
-
-
4 
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 1.100.000 YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

Bunların dışında; Amasya İl merkezi ve Merzifon İlçesine 2005 yılında yaklaşık 
maliyetleri 20.000 Euro olan otomatik meteoroloji gözlem sistemi kurulması planlanmış 
olup, sistemin 2006 yılında hizmete alınması planlanmaktadır. 

Ayrıca, 2005 yılında Amasya İline hava kirliliği ölçümü yapmak üzere otomatik 
olarak çalışan verileri on-line aktarma özelliğine sahip hava kalitesi izleme istasyonu 
kurulacaktır. 
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749.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/7787) 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m a l D E M İ R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Rize il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tar ihi , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize i l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangi ler inin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T . C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Anıştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.O.APK.O.O3-O2/09O.01- ( 1 1 3 - t - 7 7 - O Y 2 - / g " / 2 0 0 5 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL ' in 
Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi: T B M M ' n i n 19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DHMlREI^' in "Rize iline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/7787 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

^ y^z< -&?**>^y 
«man PEPE 

Bakan 

EK: 
1- Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"RİZE İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 
ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/7787 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Rize tli yatırım programı ve bu 
güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatınm 
programlan yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Fidan Üretimi 
Özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Üst Yapı 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

BİRİMİ 
YTL. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ha. 
Ton 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
YTL 

2005 YILI 
PROGRAM 

248.800 
100 
600 

1.000.000 
40 
1 

8.000 
380.500 

721.850 
150.000 

6 
6 
7 
7 

7.853 

GERÇEKLEŞME 
63.22 

20 
-

1.350.000 
-
-
-

17.500 

60.000 
-
-
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 350.000 YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

Bunların dışında; Rize İl merkezi ve Pazar İlçesine 2005 yılında yaklaşık maliyetleri 
20.000 Euro olan otomatik meteoroloji gözlem sistemi kurulması planlanmış olup, sistemin 
2006 yılında hizmete alınması planlanmaktadır. 

Ayrıca, 2005 yılında Rize tüne hava kirliliği ölçümü yapmak üzere otomatik olarak 
çalışan verileri on-line aktarma özelliğine sahip hava kalitesi izleme istasyonu kurulacaktır. 

750.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7788) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 
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Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması plantandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B. 18.0.APK.0.03-02-090.01- Ül9-Z31Z \ t I g /2005 

Konu: Sayın Kemal DEMÎREL'in 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL'in "2003-2004 
yıllarında Rize İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin " 7/7788 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı ı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEM İ REL'İN 
«2003-2004 YILLARINDA RİZE İLİNE YAPILAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN " 7/7788 ESAS SAYILI YAZDLI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında Rize İline yönelik 2003 ve 2004 yıllan 
yatırım programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

FAALİYETİN TÜRÜ 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Rehabilitasyon 
Fidan Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli Park 
Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Amenajman 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Üst Yapı 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

Milyon TL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Milyon TL. 
Milyon TL. 

Milyon TL. 
Ha. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Milyon TL. 

2003 YILI 
PROG. 
268.663 

214 
360 
-

750.000 
-

96.000 

260.000 
960 

160.000 
9 
3 
7 
9 

18.585 

GERÇEK. 
220.099 

204 
922 
-

750.000 
-

18.472 

21.000 
500 
-
-
3 
1 
-

18.585 

2004 YILI 
PROG. 
481.155 

150 
560 
150 

1.200.000 
7.673 
33.000 

655.500 
15.000 

160.000 
9 
12 
7 
8 

8.277 

GERÇEK. 
250.582 

45 
1.012 
120 

1.200.000 
3.659 
1.000 

89.400 
-
-
1 
• 
3 
7 

8.277 

OR-KÖY kredileri kapsamında Rize tli orman köylülerine 2003 yılında; 150 milyar 
TL., 2004 yılında; 324 milyar TL ferdi kredi verilmesi programlanmış olup, tamamı kredi 
olarak verilmiştir. 

751.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bafa Gölünün korunmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7789) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yer alan konunun Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

>r. Ali ARSLAN 
Muğla Milletvekfli 

Uluslar arası Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre doğal sit ve tabiat 
koruma alanı olarak bel ir lenen Bafa Gölü yok olma tehl ikesiy le karşı 
karşıyadır. Bölgede balıkçı l ık, tur izm ve tarımla geçimini sağlayan halk 
Bafa Gölü çevresinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle mağdur 
olmuştur. a 

1- Bafa Gölü 'nün Büyük Menderes' le bağlantısı olan Söke Ovasj 'nda 
taşkınları önlemek amacıyla şeddeler konulmuştur. Bu durum • 
tuzluluk oranının artmasına ve gölün kurumasına neden 
olmaktadır. Doğal iş levler i ve ekonomik değerler i bakımından 
büyük önem taşıyan Bafa Gölü ve diğer sulak alanların 
korunmasına yönel ik uygulamalar neden hala başlat ı lmamışt ı r? Bu 
alanlarda yaşanan olumsuzlukların tespit i ve gereken önlemler in 
al ınması konusunda bir araştırma komisyonunuz var mıdır? 
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2- Bafa Gölü çevresinde yer alan zeytin fabrikası at ık lar ı , ar ı tma 
tesisi o lmadığından gölde yaşayan balıkları zehir lemektedir . 
Balıkçıl ıkla geçimini sağlayan halkın mağduriyeti nasıl 
g ider i lecekt i r? 

3- Bu alanlar çevresinde bulunan çayır ve meralar da gölün kuruması 
nedeniyle yok olmaktadır. Bafa Gölü dışında Kayser i 'de Sultan 
Sazl ığı , Kırşehir 'de Seyfe Gölü gibi bir çok alan yanlış 
müdaheleler ve ihmalkarlık nedeniyle kurumaya terkedi lmişt i r . 
Konuyla i lgi l i çıkarı lan yönetmelikler uygulamaya ne zaman 
konulacaktır? Uygulamada geç kalınmasının gerek ekonomik 
gerek doğal sonuçları bakımından hayati önem taşıdığı gerçeği 
tarafınızca bi l inmekte midir? 

4- Kültür ve Tur izm Bakanlığı 'nca ören yerlerinde asırl ık ağaçlar 
sökülerek tuvalet ve gişe yapılmaktadır. Bafa Gölü çevresinde de 
devam eden bu uygulamadan Bakanlığınız haberdar mıdır? Doğal 
zenginl ik ler in yok olmasına neden olan bu faal iyet lere neden 
müsaade edi lmektedir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01- Ü0 5 -'2 ( 7 1 \l I 2/2005 

Konu: Sayın Dr. Ali ARSLAN'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN'ın "Bafa 
Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin" 7/7789 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. ALİ ARSLAN'IN 
"BAFA GÖLÜ'NÜN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN " 

7/7789 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Büyük Menderes çöküntü havzasının aşağı kısmında ve denize yakın bir bölgede 
yer alan Bafa Gölü, Ege Bölgesinin en büyük gölü olup, 65,8 km2 lik bir alana sahiptir. Gölün 
uzunluğu 15,4 km, genişliği 4,5 km ortalama derinliği 2 metre, en derin yeri ise 19 metredir 
Eski bir körfez ağzımn Menderes Irmagımn getirdiği alüvyonla kapanarak denizden 
ayrılmasıyla oluşan Göl, oluşum şekliyle doğal set gölleri sınıfına girmektedir. 

Havzada hızla artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanması amacı ile Söke Ovasında 
sulu tarım alanları her geçen gün artarak genişlemektedir. Tarım alanlarının su taşkınlarından 
ve sellerden korunması amacı ile devlet eliyle ve vatandaşlarca yapılan seddeleme 
çalışmalarının bulunduktan alanların su rejimi ve su döngüsü ile toprak yapısında 
değişikliklere neden olması kaçınılmazdır. Seddeleme çalışmalarının gerek Söke Ovasındaki 
tarım alanları üzerinde gerekse, Bafa Gölünün doğal yapısında olumsuz etkilere neden olduğu 
kaçınılmaz bir sonuçtur. Tüm bu olumsuz gelişmelere son vermek amacı ile alanın kaynak 
değerlerinin korunarak kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile Bafa Gölü 
Tabiat Parkının Uzun Devreli Gelişme Planı çalışmaları Bakanlığımızca başlatılmış olup, 
alandaki her türlü gelişmelerin bu Plana göre gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Bafa Gölü ve çevresi, flora ve fauna zenginliği nedeniyle 1989 yılında İzmir 2 Nolu 
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Tarafından 1 inci Derece ve 3 üncü Derece 
Doğal Sit Alanı, Herakleia, Latmos ve Myus antik kentlerinin bulunmasına bağlı olarak da 1 
inci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. 

Tür sayısı, çeşitliliği ve populasyon büyüklükleri ile su kuşları yaşama ortamı olarak 
ulusal ve uluslararası öneme sahip Bafa Gölü ve yakın çevresi sahip olduğu doğal ve kültürel 
kaynak değerlerine bağlı olarak 08/07/1994 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş ve 
koruma altına alınmıştır. Tabiat Parkı'nın büyüklüğü, 6.500 hektar su yüzeyi ve 5.781 hektar 
karasal alan olmak üzere toplam 12.281 hektardır. 

2- Aydın İlinde yaklaşık 160 adet çoğunluğu kontinü sistem (malaksör, dekantör, 
seperatör) çalışan zeytinyağı fabrikası mevcut olup, zeytinlerin işleme tabi tutulması sırasında 
atık olarak kızılsu açığa çıkmakta ve kirlilik yaratmaktadır. 

Kızılsu kaynaklı kirlilik sorununun çözümü için Aydın İli Mahalli Çevre Kurulunca 
29/03/1996 tarih ve 15 sayılı ile 09/04/1997 tarih ve 21 sayılı kararlar alınmıştır. Bu 
kararlarda; zeytinyağı tesislerinden bir sezonda çıkabilecek tüm atıksulann, uygun bir şekilde 
yapılacak en fazla 1 metre derinliğinde üzeri açık sızdırmasız buharlaştırma lagünlerinde 
biriktirilerek buharlaştırma yöntemiyle bertarafının sağlanarak, bunun dışında hiçbir şekilde 
atıksulann alıcı ortama verilmemesi istenmektedir. 

3,4- Sulak Alanlann Korunması Yönetmeliğine göre oluşturulan Ulusal Sulak Alan 
Komisyonu; "Sulak alanlann akılcı kullanımını sağlamak üzere, koruma, kullanım, araştırma, 
izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınması" amacına uygun olarak kararlar almakta ve alınan bu kararlann uygulamaya 
konulması ile sonuçlan konusunda izleme çalışmaları yapmaktadır. 

Sulak alanlann kurutulması sonucunda bu alanlann etrafında bulunan çayır ve 
meralann da yok olacağı tespiti doğru olmakla birlikte, yükselen çevre bilinci ve çevre 
duyarlılığına bağlı olarak son birkaç yıldır sulak alanlann kurutulması gibi olumsuz bir 
gelişmenin yaşanmamış olması yanı sıra geçmiş dönemlerde kurutularak tahrip edilen sulak 
alanın da bulunduğu bir çok sulak alanın korunarak kullanılması ve devamlılığının sağlanması 
amacıyla "Yönetim Planı" yapım çalışması başlatılmıştır. Manyas Gölü/Kuş Cenneti Milli 
Parkı ve Uluabat Gölü Yönetim planlan bu çerçevede tamamlanmıştır. 

Sulak alanlann da aralannda bulunduğu doğal kaynakların korunması konusunda 
Bakanlığımızca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 
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752.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESIMOĞLU'nun, Vize İlçesinde kurulacak olan 
çimento fabrikasının çevreye zararlı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/7790) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve tçtüzüğün 96. Maddeleri ̂ ereglfibe arz ve talep ederim 

mıet S. KESÎMOGLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Trakya'nın kuzeyinde yer alan, şirin, binlerce yıllık tarihi, zengin kültürü ve bozulmamış doğal 
varlıklarıyla tanınan Vize ilçesinin Evrencik KÖyü'nde Papazpınar mevkiinde kurulması düşünülen çimento 
fabrikasına karşı 2000 yılında açılan imza kampanyasına 6.000 Vizeli katılmış (imzalar Bakanlığınıza 
teslim edilmiştir) olmasına rağmen fabrikanın kurulması yönündeki girişimler son zamanlarda artmıştır. 

1) Bakanlığınızın bu mevkiide çimento fabrikası kurulmasıyla ilgili hazırladığı ÇED raporları var 
mıdır? Bu raporlar hangi tarihte hazırlanmıştır? Bu mevkiide kurulacak olan çimento 
fabrikasına ÇED raporlarının olumlu görüş verdiği iddiası doğru mudur? 

2) Kurulması düşünülen fabrikada yakıt olarak kullanılacak linyit kömüründen çıkacak kükürt 
dioksit gazlarının, ormanlarımıza ve ziraat mahsullerine ve hayvancılık yönünde çevre meralara 
olumsuz etkisi olmayacak mıdır? Bu bölgede esen kuzey-güney rüzgarları nedeniyle ormanların 
ve vize ovasının çimento fabrikasından çıkacak zehirli gazlardan etkileneceği iddiası doğru 
mudur? 

3) Vize Orman İşletme Müdürlüğü'nüzden, kurulacak olan çimento fabrikasının ormana ne tür 
zararlar getireceğine ilişkin bir inceleme ve değerlendirme raporu istediniz mi? Eğer 
istemediyseniz, bu konuda bir rapor istemeyi düşünüyor musunuz? 

4) Fabrika sahasının birkaç kilometre güneyinde bulunan Bakanlığınıza ait "İnce Koru Piknik ve 
Mesire Alanı", bu fabrikanın işletime geçmesi durumunda çevre kirliliğinden ve fabrika 
tozlarından olumsuz etkilenmeyecek midir? Çimento fabrikasının faaliyete geçmesi durumunda 
"İnce Koru Piknik ve Mesire Alanı" fiilen işlevini kaybetmeyecek midir? 

5) Çimento fabrikasının kurulması planlanan alanın yakınlarında bulunan köylerde yapılan 
hayvancılık ve çiftçilik; meraların, tarlaların, su kaynaklarmın ve derelerin kimyasal atık ve 
tozlar nedeniyle kirlenmesi sonucunda büyük zarar görmeyecek midir? 

6) Çimento fabrikasının yöre ekonomisine yapacağı katkı; yöre tarımına, hayvancılığına, 
ormancılığına, arıcılığına ve insan sağlığına vereceği zararların çok gerisinde kalmayacak 
mıdır? 

7) Konuyla ilgili ÇED raporlarının yöredeki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla 
görüşülerek yeni bir değerlendirme yapılması için bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 18.0.APK.0.03-02-090.01 -

Konu : Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: TBMM'nin 19/07/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun 
"Vize İlçesinde kurulacak olan çimento fabrikasının çevreye zararlı olup olmadığına ilişkin " 
7/7790 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı ı 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN 
"VİZE İLÇESİNDE KURULACAK OLAN ÇİMENTO FABRİKASININ ÇEVREYE 
ZARARLI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN " 7/7790 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evrencik Köyü, Papazpınan Mevkiinde Arslan 
İnş.Tic.San.A.Ş. tarafından yapımı planlanan "Entegre Çimento Fabrikası, Kalker ve Kil 
Ocakları" ile ilgili olarak hazırlanan 18/04/2000 tarihinde sunulan ÇED Raporu, ilgili 
kurumlarla oluşturulan tnceleme-Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmiş ve 
Bakanlığımızca 26/02/2001 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" 
verilmiştir. 

2- Hava kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin düzenlemeler 2 Kasım 1986 ve 
19269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği ile getirilmiştir. 

Çimento fabrikalarından kaynaklanan hava kirlilik yükünün azaltılması maksadıyla 10 
Şubat 1993 tarihinde mülga Çevre Bakanlığı ve çimento üreten firmaların çoğunluğunu temsil 
eden Türkiye Çimento Müstahsilleri Biriliği arasında "I. Çimento Sanayi Çevre 
Deklarasyonu" imzalanmıştır. 

18 yıl önce hazırlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde 
belirtilen yetkili mercilerin değişmesi, zaman içinde üretim ve arıtım teknolojilerinde 
meydana gelen değişiklikler ve Yönetmelikteki eksikliklerin giderilmesi gibi ihtiyaçlar 
dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş olup, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği adı altında 07/10/2004 tarih ve 25606 sayalı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

10 Şubat 1993 tarihinde imzalanmış olan I. Çimento Sanayi Çevre Deklarasyonu 
sonrasında sağlanan olumlu gelişmeler ve teknolojik değişiklikler de göz önüne alınarak 
Bakanlığımız ile Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin üyesi olan çimento fabrikaları 
tarafından II. Çimento Sanayi Çevre Deklarasyonu 24 Haziran 2004 tarihinde imzalanmıştır. 
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Çimento fabrikaları; Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 
6 ncı maddesine istinaden emisyon iznine tabi olup, Yönetmeliğin 43.7 bölümünde Kirleteci 
Vasfı Yüksek Tesisler için getirilen özel emisyon sınırlarına ve "II. Çimento Sanayi Çevre 
Deklarasyonu" na uymak zorundadırlar. 

Ortalama gaz molekül büyüklüğü 0.0002 um çaptan iri olan ve havada bir süre askıda 
kalabilen katı veya sıvı her türlü madde, partikül sınıfına girmektedir. Partikül şeklinde 
kirletici emisyonlar iriliklerine, yoğunluklarına kimyasal yapılarına bağlı olarak, aerosol, 
duman, is ve toz şeklinde adlandırılmaktadır. Partiküllerin solunum sistemi ve akciğerlerdeki 
hareketleri ve etkileri aerodinamik özelliklerine (çap, büyüklük, şekil, yoğunluk v.b.) bağlıdır. 
Çok ince partiküllerin yanında oldukça büyük toz partikülleri de burun kısmından girmekte, 
daha sonra solunum sistemi ve akciğerlerde çeşitli mekanizmaların etkisiyle tutulmaktadır. 
özell ikle belirli koşullar altında (konsantrasyon, süre gibi) partiküllerin solunum yolları ve 
akciğerlerde doğrudan olumsuz etkileri söz konusudur. 

Çimento fabrikalarından atmosfere verilen tozların kontrol altına alınması için 
elektrofiltreler ve torbalı filtreler kullanılmaktadır. 

Çimento fabrikalarında, elektrik yükü ile çöktürme yapan elektofiltreler; elektrik 
kesilmesi, enerji dalgalanmaları ve işletme koşullarına bağlı olarak ani karbon monoksit 
yükselmelerinden etkilenerek bazen devreden çıkmakta ve dolayısıyla zaman zaman sınjp 
değerleri aşan toz çıkışları olabilmektedir. 

Çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılan kömürden kaynaklanan kükürt dioksit 
gazı, çimento üretiminin prosesi gereği döner fırındaki yüksek sıcaklıkta kullanılan 
hammaddenin bünyesine geçerek yarı ürün olan klinkerde tutulur. Çimento fabrikalarında 
sisteme giren kükürtün %88-100'ü bu şekilde tutulur ve geri kalan miktarı baca gazından 
atılır. Bu nedenle çimento fabrikalarında kükürt dioksit emisyonları düşüktür. 

Atık su deşarjından dolayı kaynaklanacak kirlenmesinin önlenmesi için 31/12/2004 
tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile alıcı ortam deşarj parametreleri 
belirlenmiştir. 

Söz konusu tesisle ilgili olarak düzenlenen ÇED Raporunda; yakıt olarak ithal kömür 
ile yerli linyit kömürün paçal edilerek elde edilecek kükürt oranı %0.63 gibi düşük seviyedeki 
kömür yakıldığında çevreye vereceği kirletici (S0 2 ) emisyonun daha düşük olacağı 
belirtilmiştir. Hacettepe Üniversitesi tarafından, tesisin hava kirlenmesine katkı değerlerinin 
belirlenmesi amacıyla hava kirliliği modellemesi çalışması yapılmış; bu çalışmalarda 
kirleticilerin yayılması sonucu oluşan kirlilik seviyelerini hesaplamak amacıyla kullanılan 
modelde meteorolojik veriler ve yeryüzü engebeleri göz önüne alınmıştır. Yapılan modelleme 
sonucu, planlanan entegre tesisin faaliyete geçmesini takiben çalışma alanı içerisinde 
görülebilecek maksimum saatlik, günlük ve yıllık ortalama NOx, CO, SOx, PM, YSK 
değerleri, 02/11/1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde belirlenen KVS ve UVS değerlerinin altında 
olacağı hesaplanmıştır. S 0 2 ve PM için modelden hesaplanan yer seviyesi 
konsantrasyonlarının, Yönetmelikte belirtilen hedef sınır değerlerin de altında olduğu, söz 
konusu emisyonların yerel hava kalitesinde önemli boyutta bir olumsuz etki doğurmasının ve 
insan sağlığı ile bölgesel flora ve fauna yapısı açısından herhangi bir tehlike oluşturmasının 
beklenmeyeceği belirtilmiştir. 

3 - Söz konusu faaliyetin inceleme-değerlendirme toplantısına Orman Genel 
Müdürlüğü de komisyon üyesi olarak katılmış olup, ilgili Genel Müdürlüğün kil ve kalker 
ocakları ile ilgili arazi inceleme-değerlendirme raporları ÇED Raporunda mevcuttur. 

4- ÇED Raporunda yapılan hava kalitesine etki değerlendirmesinde; tüm emisyonların 
kuzey-kuzeydoğu yönünde dağıldığı, tnce Koru Orman içi Dinlenme Yeri tesisin güneyinde 
kaldığından tüm faaliyet sırasında söz konusu alana hiçbir şekilde zarar verilmeyeceği 
belirtilmektedir. 

5- ÇED Raporunda; tesis işletmeye geçtiğinde oluşacak emisyonların ilgili 
yönetmeliklerde belirlenen sınır değerlerin altında kalacağı ve yayılımların; yerleşim 
birimleri, tarım arazileri ve Soğucak Deresi üzerine değil tamamen Evrencik Köyünün kuzey 
ve kuzey doğusuna yerleşimin olmadığı bozuk-baltalık orman arazisi vasfındaki dağ 
eteklerine doğru olacağı, burada çöken kirleticilerin de yine yönetmeliklerde verilen sınır 
değerlerin çok çok altında kalacağı ve bölgenin sık yağış aldığı göz önünde 
bulundurulduğunda bitkilerin üzerine gelen kirleticilerin etkilerinin çok düşük olacağı 
öngörülmektedir. 

6- Projenin fayda maliyet analizi yapılmış olup fizibil bulunmuştur. 
7- Söz konusu faaliyetle ilgili olarak nihai görüş verilmeden faaliyet hakkında halkı bir 

kez daha bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere faaliyetten en çok etkilenmesi 
muhtemel, yöre halkının kolaylıkla ulaşabileceği Evrencik Köyü köy kahvesinde ve ayrıca 
Vize İlçesi Belediye Düğün Salonunda toplantı düzenlenmiş halkın görüşleri alınmıştır. 
Ayrıca; Sergen Sağlık Man., Sergen Fev. Çak. Man., Sergen Yeni Cami Mah. muhtarları ile 
Beldede faaliyet gösteren siyasi partilerin belde temsilcileri ve 45 Nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifi yörenin ekonomik durumunun göz önüne alınarak, yapımı planlanan fabrikaorff 
kurulmasını istediklerini yazılı olarak belirtmişlerdir. 
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753.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7791, 7/7792) 

08.07.2005 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

J£ 
Kemal DEMIREL 

Bursa Mil letveki l i 

Amasya il imiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 

kül türü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 

hak ettiği yeri a lmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 

değeri alması gerekmektedi r . Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya i l inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirti len süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projeler in tamamlanamama sebeplen nelerdir? 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal D E M I R E L 
Bursa Mi l le tveki l i 

Amasya il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 

kültürü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 

hak ettiği yer i almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/!Î><<A^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

21 MK ffîff1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ: 19.072005 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazdan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL tarafından verilen "Amasya İlinde 2003-

2004 ve 2005 yıllannda yapılan ve planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7791 ve 7/7792 Esas 

numaralı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Amasya İli ile 
ilgili yatırımlara ve ödeneklere'* ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Amasya ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 
2005 yıllan için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 Yılları Yatırım Programlarında; 
50+10 D.Lojmanlı Taşova Devlet Hastanesi, Yeşilyenice Sağlık Ocağı, Kayabaşı 

Sağlık Ocağı, Merzifon Kayadüzü Sağlık Ocağı, Taşova Çaydibi Sağlık Ocağı, 300 yataklı 
Merkez Devlet Hastanesi, 50 Yatak+10 D.Lojmanlı G.Hacıköy Devlet Hastanesi. Merkez 
Halk Sağlığı Laboratuan+Sağlık Ocağı, Merzifon 3 Nolu Sağlık Ocağı, 25 yataklı Merzifon 
Devlet Hastanesi Ek Bina yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için 2003 Yılında 2.537.000.000.000.-TL., 2004 Yılında 
1.109.470.000.000.-TL. ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 458.190.-YTL. ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış, 2005 yılı 
ödeneğinin ise 274.505.-YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Bu yatırımlardan, 50+10 D.Lojmanlı Taşova Devlet Hastanesi, Yeşilyenice 
Sağlık Ocağı, Kayabaşı Sağlık Ocağı, Merzifon Kayadüzü Sağlık Ocağı, Taşova Çaydibi 
Sağlık Ocağı, 300 yataklı Merkez Devlet Hastanesi, 50 Yatak+10 D.Lojmanlı G.Hacıköy 
Devlet Hastanesi bitirilmiş olup, diğer yatırımlarımız ise 2005 yılı içerisinde tamamlanması 
planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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754.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Rize ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Rize ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/7793 7/7794) 

08.07.2005 
T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal D E M İ R E L 
Bursa Mi l letveki l i 

Rize ilimiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve tu r i zm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedi r . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize İl imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedef lenmektedir? 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

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

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mi l letveki l i 

Rize ilimiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.lOO.APK.0.04.00.03/$(cA^ ANKARA 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

2 1 v&* 20tP 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 19.072005 tarihli veKAN.KAR.MDAOl.O.GNS.O.lO.OO.02-113232 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Rize İlinde 2003-2004 

ve 2005 yıllannda yapılan ve planlanan yatırımlara" ilişkin 7/7793 ve 7/7794 Esas numaralı 

yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKD Ad 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİ REL tarafından verilen "Rize İli ile ilgili 
yatırımlara ve ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi. 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

SORULAR: 

1) Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 ve 2005 
yılları içki planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 
tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- 2003-2004-2005 Yılları Yatırım Programlarında; 
200 Öğrencilik Rize-Merkez Sağlık Meslek Lisesi, Çayeli İsakoğlu Devlet Hastanesi 

Ek Bina, 50 yataklı. Rize-Fındıklı Guatr Hastanesi, 400 yataklı Rize-Merkez Devlet 
Hastanesi, 3 Nolu Sağlık Ocağı, Çayeli Sağlık Ocağı, Pazar Sağlık Ocağı, Ardeşen Devlet 
Hastanesi Ek Bina, Pazar Devlet Hastanesi Ek Bina, Çayeli Sağlık Ocağı yer almaktadır. 

Cevap 2 Bu yatırımlar için 2003 Yılında 10.808.960.000.000.- TL., 2004 Yılında 
17.943.201.000.000.-TL ödenek gönderilmiş, 2005 yılında ise 15.623.150.- YTL. ödenek 
ayrılmıştır. 

Cevap 3- 2003-2004 yıllarında gönderilen ödeneklerin tamamı kullanılmış, 2005 yılı 
ödeneğimin ise 15.016.006.- YTL'si gönderilmiştir. 

Cevap 4- Bu yatırımlardan, 200 Öğrencilik Rize-Merkez Sağlık Meslek Lisesi. Çayeli 
İsakoğlu Devlet Hastanesi Ek Bina, 50 yataklı Rize-Fındıklı Guatr Hastanesi, Pazar Sağlık 
Ocağı bitirilmiş olup, diğer yatırımlarımız ise 2005 yılı içerisinde tamamlanması 
planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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755.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir Kordon Yolundan karayolu 

geçirilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7803) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Bayındırlık ve Iskan Bakanı taraf ından yazılı 
olarak yanıt lanması için gerekli iş lemin yapılmasını saygı lar ımla arz ederim. 
11.07.2005 ^ - ^ s * -

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

1) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Erbakan' ın , "İzmir Kordon 
Yolu er geç yapı lacak" yönündeki basında yer alan beyanları doğru mudur ve 
Bakanlığınızın resmi görüşünü yansıtıyor mu? 

2) Doğru ise, kesin yargı kararına karşın, Kordon Yo lunun son şeklini bozup, 
buradan karayolu geçir i lmesinin hukuki dayanağı ne olacaktır? 

3) İzmir 'deki tüm sivil toplum örgütlerinin ortak mücadeles i ve kesin yargı 
kararı sonucu or taya çıkan kordon düzenlemesinin bozulmasındaki ısrarınızın sebebi 
nedir? 

4) Kesin yargı kararına karşın böyle bir uygulamada bulunmanız suç teşkil 
etmez mi? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE tSKAN BAKANLIÖI 

Araştırına, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : tf.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / 6 / 5 ~ 
Konu : tzmir Milletvekili r»"7 r v ı o ı onnr 

K.Kemal ANADOL'un U ' tYLUL 2005 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, tzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, Bakanlığıma 
yöneltmişi olduğu T.B.M.M. 7/7803 esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN K. KEMAL ANADOL'UN 
T.B.M.M. 7/7803 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri ERBAKAN'ın, "İzmir Kordon Yolu 
er geç yapılacak" yönündeki basında yer alan beyanları doğru mudur ve Bakanlığınızın resmi 
görüşünü yansıtıyor mu? 

2- Doğru ise, kesin yargı kararına karşın, Kordon Yolunun son şeklini bozup, buradan 
karayolu geçirilmesinin hukuki dayanağı ne olacaktır? 

3- İzmir'deki tüm sivil toplum örgütlerinin ortak mücadelesi ve kesin yargı karan 
sonucu ortaya çıkan kordon düzenlemesinin bozulmasındaki ısrarınızın sebebi nedir? 

4- Kesin yargı kararına karşın böyle bir uygulamada bulunmanız suç teşkil etmez mi? 

CEVAP: 

İzmir - Urla - Çeşme Otoyolunun, İkiztepe- Konak-Doğanlar kesimi kapsamında 
yapılan İzmir Karayolu Kent Geçişi Projesi, 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolu 
Kanunumun şehir bağlantı yollan ile ilgili 4.Maddesine dayanarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile Karaybllan Genel Müdürlüğü arasında vanlan mutabakata göre 1991- 1992 yılları arasında 
hazırlanmıştır. 

İztnir Büyükşehir Belediyesi, bu projeye göre İmar Plan tadilatım yapmış ve plan 
tadilatı Şüyükşehir Belediye Meclisi tarafından 09.04.1992 tarihinde uygun bulunarak 
Bakanlığımız onayını müteakip yol güzergahının eski yollarla kesişen bölümlerinde, engel 
teşkil etnteyen kısımlarında inşaatlara başlamıştır. 

Karayolu Kent Geçişi Projesinin gerek hazırlandığı, gerekse de imar plan tadilatının 
Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildiği 1992 yılında, yol güzergahının hiçbir yerinde 
TARİHİ SİT kararı mevcut değildir. 

Gfizergah üzerindeki tarihi SİT kararlarının ilki 20.01.1994 tarihinde, ikincisi ise 
27.02.1998 tarihinde, Mimarlar Odası İzmir Şubesi yöneticileri tarafından açılmış olan İmar 
Planının İptali davalanna dayanarak, Mimarlar Odası yöneticilerinin müracaatı üzerine İzmir 1 
numaralı Koruma Kurulu tarafından alınmıştır. 

İmar Planının iptali davasında Danıştay 6. Dairesi, 1994 yılındaki Tarihi SİT karannı 
öğrenmesine rağmen, davanın ara karannda, YOL GÜZERGAHININ BÜTÜNLÜĞÜNDE 
ÜSTÜN KAMU YARARİ OLDUĞU GEREKÇESİ ile yürütmenin durdurulması istemini 
16.04.1998 tarihinde reddetmiştir. Daha sonra, İzmir 1 Numaralı Koruma Kurulu bu kez 
güzergah! üzerinde 1998 yılında ikinci tarihi SİT kararı alınca, Danıştay ö.Dairesi, Tarihi SİT 
Karan nedeniyle Kordon Yolunda koruma amaçlı imar planı yapılmasının gerekli olduğuna 
karar vetfniş ve yol güzergahının bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle Alsancak Limanından 
Halkapınar'a kadar olan bölümün İmar Planı iptal edilmiştir. 
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Bıjnun üzerine; Bakanlığımızca aşağıda belirtilen imar planı onamalar ile alınan kararlar 
şöyle olmuştur;. 

-14.06.1999,1/5000 iptal onaması (Danıştay Karan uygulandı) (Liman - Halkapmar) 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Müdürlüğünün 13.01.2005 gün ve 266 sayılı karan ile İzmir Büyükşehir Belediyesince 
hazırlanan 1/1000 ölçekli konak kordon karayolu geçişi imar planına ilişkin olumlu karan 
alınmıştır; 

- 3621 sayılı Kıyı Kanunu Gereğince ilgili Kurumlardan görüşler sorulmuş, bu 
kurumlardan gelen olumlu görüşler doğrultusunda 3621 sayılı kıyı Kanunu gereği ilgili kurum 
görüşleri tamamlandığından konak kordon kent içi geçişine ilişkin 1/1000 ölçekli koruma 
amaçlı dolgu imar planı Bakanlığımızca 02.05.2005 tarihinde onaylanmıştır. 

BU husustaki, Mahkeme Kararlarına ilişkin gelişmeler şöyledir; 

- K: 1998/5794 E: 1997/3489 Danıştay Karan : Liman Halkapınar Arası 1/5000 ölçekli 
plan iptal edilmiştir. 

- $000/969, 3.İdare Mahkemesi Karan : 1/5000 Koruma Planının Koruma Kurulunca 
uygun bulunmasıyla ilgili 8349 nolu kararın usul eksikliği nedeniyle iptali... 9187 nolu Kurul 
Karanyla Mahkemece iptal edilen plan sının genişletilerek yemden uygun bulunmuştur. 

- K: 1999/1064, E: 1999/64 1. İdare Mahkemesi Karan : 7089 ve 7091 nolu Kurul 
Kararlanriın iptali istemi reddedilmiştir. 

- R: 2001/4257, E: 2001/1439 Danıştay Karan K: 1999/1064, E: 1999/64 l.îdare 
mahkemeli Karan bozuluyor. 7089 nolu karar için bilirkişi incelemesi istenmiştir. 

- fc: 2002/795 1. İdare Mahkemsi Karan: Danıştay kararım takiben 7089 ve 7091 nolu 
koruma kjurulu kararlannın iptali isteminin reddi gereğince K: 1999/1064, E: 1999/64 sayılı 
İdare Malzemesi karan geçerli olmuştur. 

Dolayısıyla; Danıştay 6. Dairesi Karannda "Konak - Alsancak Limanı arasında kalan 
bölgenin İŞİT alanı ilan edilmesi ile 2863 sayılı Yasanın 17.maddesİne göre, bu bölgede imar 
planı uygulamasımn duracağı ve koruma amaçlı imar plamnm yapılarak uygulamaya 
konulacağı, bu bölüm hakkında karar verilmesine yer olmadığı" belirtilmiştir. 

Kordon Yolu deniz dolgusunda yol inşaatı yapılamayacağına dair herhangi bir kesin 
yargı karan bulunmamaktadır. 
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756.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7804) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4 - -—-^-~-—-jJ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 

kültürü;, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 

hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri ialmast gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. ^ Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. i Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ÇV1-A- « 3 / 8 / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in, "Amasya tünde 2003-2004 
yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin" ilgi yazı eki 
7/7804 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Amasya İlindeki; 2003 yılı müstakil projeli işlerin listesi (EK-1), 2004 yılı 
müstakil projeli işlerin listesi (Ek-2), 2003 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-3) ve 
2004 yılı ilköğretim yatırımlarının listesi (Ek-4) ekte sunulmuş olup bunlara ilişkin 
ödenekler anılan listelerde yer almaktadır. 

3. Söz konusu yatırımlar için ayrılan ödeneklerin tamamı mahalline gönderilmiş, 
ilköğretim yatırımları için 3.692.516 YTL ve müstakil projeli işler için 4.986.000 YTL 
harcanmıştır. 

4. Yatırım programında yer alan bazı projelerin planlandıkları sürede 
tamamlanamamalarının genel sebepleri; arsalarında çıkabilen pürüzlerin giderilmesi, ihale 
öncesi işlemler ve ihale işlemlerinin uzun zaman alması ve benzeri nedenlerdir. 

Diğer taraftan, Amasya tünde, "Eğitime % 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde; 
* tpekköy Muhtarlığı tarafından tpekköy'de Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi için 18.195 m2, Yeşil Yenice Belediye Başkanlığı tarafından 4.897 m2, Amasya 
Belediyesi tarafından Merkez Beyazıtpaşa Mahallesi Yeşihrmak ilköğretim Okulu yanında 
3.702,94 m2, özel tdare Müdürlüğü tarafından Hızırpaşa Mahallesinde biri 4.219 m2 ve 
diğeri 5.098 m2, Suluova Belediye Başkanlığı tarafından Yenidoğan Mahallesinde 5.053 
m2 ve Yeni Mahallede 6.620 m2, Göynücek Karaşar Köyünde Mustafa Demir 5.048m2, 
Necip Şahin ve Müşt. 5.256 m2 arsa bağışlamış, ' •— ... 

* Hayırsever Nihat BAYRAMOGLU tarafından Amasya Belediyesince bağışlanan 
arsa üzerine 15 derslikli İlköğretim Okulu yapılması için protokol imzalanmış ve inşaatına 
başlanmış, i 

* Hayırsever Ahmet SARI tarafından Merzifon Mahsen Mahallesindeki arsa 
üzerine 15 derslikli 600 öğrencilik lise binası yapımı için ve hayırsever Fatma BEKTAŞ 
tarafından da Gümüşhacıköy Lisesi bahçesine kapalı spor salonu yapımı için protokol 
imzalanmış, 

* Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen Merkez tpekköy'de 64.870 m2'lik 
araziye YtBO yapılmak Üzere arazinin tescil ve mevzii imar planı hazırlanması çalışmaları 
devam etmektedir. ^ < - _ — 

Bilgilerinize arz ederim. — - " " " " " ^ ^ ^ O ı / 

s^\Afai. Dr. Hüseyirr-ÇRLİK 
^ ^ Millî Eğitim Bak/nı 

EK/EKLER: ' 
1 - Liste 
2- Liste 
3- Liste ı 
4- Liste ı 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANUGi 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının her Bazında Dağılımı) 

Y E R ' BASÎAMAI B Ü T C E | S E R B E S 

PROJE NO i PROJE ADI • KARAKTERİSTİK a m e l ' 
i (İL ve İLÇESİ) i ^ | ÖDENEĞİ j ODBJE 

I 

2O03H010140 
2OO2HO10150 
2O02H016150 
2O03H010160 
2003H010010 
2003H010020 
1990H021440 
1998H010170 
2001H010360 
2001H010430 
1996H050010 
2O03H020040 
2O03H020150 

AMASYA 
Büyük Onanm • Muhtelif Büyük Onarım ve İkmal 
İlköğretim Okulları 
İlköğretim Okullan 
İlköğretim Ok +Ek Derslik 
Anaokulu lnşaatiarı*Muhtelif*inşaat 
Büyük Onarım ve İkmal 
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Sos. Tes 
Fen Lisesi 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
Amasya Lisafii Ek Bina 
Anadolu Lisesi Spor Salonu (VHP) 
Suluova Endüstri Meslek Lisesi 
Çok Programlı Lise 

AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
Amasva-Suluova 
Amasya-Merkez 
Amasya-Merkez 
Amasya-Merke? 
Amasya-Merzifon 
Amasya-Suluova 
Amasya-Goğnücek 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
inşaat 
İnşaat 
Büyük Onarım ve İkmal 
soo Kısüik 
Özel Proje 
12 D.*Kon.SI.*270 Oğ.Pan 
16 Derslik 
İnşaat 
Ek Atölye MEB200032TSV 
360 Oğrencilik+Atötye 

2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
2003-2003 
1990-2006 
1998-2003 
2001-2004 
2001-2004 
2001-2005 
2003-2004 
2003-2005 

800.000 
124.000 
406.000 
670.000 
199.000 
14.000 

1.000 
300 000 

1.200.000 
eoo.ooo 
125.000 
200.000 
200000 

S.039.000 

688.0 
124.0 
349.1 
576.2 
171.1 

12.0 
8 

2S8 0 
1.032.0 

688.0 
107.5 
172.0 
172.0 

4.350.9 



T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatmmtar v* Tesisler Dairesi Baskanlıot 
(2004 Yılı Yatırımının kler Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL veİLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

KESİKTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BALŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

SER 

ÖDE 

I 

20Ö4HOİ0010 
2004H010020 
2O02HO1015O 
2O32H01015O 
2OD4H010070 

AMASYA 
Anaokulu İnşaatı 
Anaokulları BUyük Onarımı 
»kofreum okulları 
ilkojretim okulları 
Büyük Onarım * Murneltf Büyük Onarım 

2004H010090 İHkoOretinı Okulları * Ek Derttik 
2O03HO2015O IÇok Programlı U M 
2001H010360 1 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
2O01H01O43O lAmasya Lisesi EK Bina 
1996H0S0010 İAradoiu Usasi Spor Salonu fYHP) 
2OD3HO20O40 jSıdueva Endüstri Meslek Lisesi 

! 

I 
IAMASYA 
IAMASYA 
IAMASYA 
IAMASYA 
IAMASYA 
IAMASYA 
lAmasye-GoAnucek 
|Ama*ya-Merkez 
(Amasya-Merkez 
lAmasya MaızHun 
lAmasya-Suluova 

I 

i 
Ünsaat 
1 Büyük Onarım 
1 İnşaat 
Kıtta* 
ı Büyük Onarım 
linsset 
laeOOSrendliktAtölye 
: 12 D »Kon.SI-»270 Oj.Pan. 
16 Derslik 

ılnsaaı 
lEkAUUya 

2004-2004 
2004-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2004-2004 
2004-2004 
2003-2007 
2001-2006 
2001-2006 
2001-2005 
2003-2004 

1 
°i Ol 
o; 
01 
Oi 
o! 

300.000i 
1.1OO.0OO! 
1.045.086 

150.000! 
500.0001 

3.095.0BSJ 

236 200 
14.700 

0 
264.600 

1.196.807 
1.824.760 

294.000 
1.078.000 
1.024184 

147.000 
490.000 

6.570.251 

205.494 
12.789 

0 
230.202 

1.041.222 
1.587.541 

255.780 
937 860 

2 

2 
1.0 
1.5 

2 
9 

891.040; 8 
127.890 
426.300 

5716.118 $.7 
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2003 Y IU İLKÖÖRETİM YATIRIMLARI Ek-3/1 
İLİ 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
AO

KU
LU

 

0ff|A 

| 

P
.l.

0.
 

TO
PL

AM
 

İL
KÖ

Ö
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 

200" 

ISdenek 

AMASYA 

Yeni Bina 

Ek Dere» 

DersSk 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanın k 

Darsfk 

Sayı 
Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

fgg£g&Jfi2 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Derstik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

15 

0 

0 

0 

0 

Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

ÖZBİ İdare + Geçen Yıldan Devir + Diğer Getirter 

H a * Kalkışı 

Bakanlıkça Tahsis Edfen Ek Kaynak 

kfeı Yapan Bütçesi Toptanı 

KAMULAŞTIRMA 

2y* 

Okul Sayısı 

tariki Y*ar 

Ödenek ihtiyacı Okul Sayısı 

illlilllifl 
0 

0 

39 

7 

0 

0 

0 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39 

7 

0 

0 

0 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(MHyonTL) 

iNİİfiiiİr 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

44 

0 

0 

0 

5 

44 

0 

0 

0 

1 

15 

0 

0 

0 
4 

2.213000 

686.697 

750.303 

.. 
3.650.000 

HALK KATKISI 

DersHk 

0 

Yatırımlar ve T 

Sayı 

0 

esişler Dairesi 

DEVLET-HA 

Derstik 

0 

Başkanlığı 

59 

0 

0 

0 

s 

LK KATKISI 

Sayı 

0 

27.07.2005 

- 2800 -
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ Ek-3/2 

PROJE ADI 

Suluova A.O. 
Merkez YassıçalLÖ.O. 
Meıkez Boğazköy t.Ö.O. 
Merkez Yeşil Yenice l.ö.O. 
Merzifon Sanbuğday İ.Ö.O. 
Suluova Murat Deniz İ.Ö.O. 
Suluova Mehmet Bilgili İ.Ö.O. 
Taşova Destek İ.Ö.O. > 
Taşova Ballıca İ.Ö.O. 

Merkez Şeyhcui man. İ.Ö.O. 
Merkez 75.YÜ İMKB Bayazıt İ.Ö.O. 
Merkez Albayrak l.ö.O. ı 
Gümüşhacıköy Y.l.B.O. j 
Hamamözü Gölköy İ.Ö.O. J 

İLİ 

Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 

Amasya 
Amasya 
Amasya 
\masya 
\masya 

KARAKTERİSTİK 

100 öğr. 
S ek ders 
5 ek ders 
S ek ders 
10 ek ders 
S ek ders 
5 ek ders 
4 ek ders 
Onanm 

İS ders 
Onanm 
Onanm 
Onarım 
Onanm 

FİZİKİ 

GERÇ. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 
100 
100 
100 

- 2801 -
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2004 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI 

İLİ AMASYA (Milyon TL) 

iSSftliiSltti^Si^ft^i; 
Yeni Bina 

Ek Derslik 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

S11IH1 
Sgâ«a{î;-;a:;">a-A'i{:i' 

0 : 2 

Ek-4/1 
TO

PL
AM

 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

44 

0 

0 

0 

1 

70 

0 

0 

0 

11 

70 

0 

0 

0 

0 

44 

0 

0 

0 

12 

114 

0 

0 

0 

12 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel idare * Geçen Yıldan Devir + Diğer Gelirler 

Halk Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

İtin Yapım Bütçesi Toplamı 

2349.783 _ 2 ̂ —82 

461.235 

5.000.000 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yık 

Ödenek Okul Sayısı 

HerikJ Yıllar 

Ödenek İhtiyacı 

1.165.000 

Okul Sayısı 

11 

HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 

DEVLET-HALK KATKISI 

Derslik 

0 

Sayı 

0 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 27.07 2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ Ek-4/2 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKt 

GERÇ. 

Suluova Başkent Yapı Koop. IÖO 
Suluova Yenidoğan mah. IÖO 
Merkez Beyazıtpaşa mah. N.Bayramoğlu İÖO 
Merkez Kurşunlu mah. IÖO 
Suluova Mehmet Bilgili IÖO 
Taşova AO 
Merkez Yeşil Yence İÖO 
Merkez Boğazköy İÖO 

Suluova A.O. 
Merkez Yasstçal İ.Ö.O. 
Merkez Boğazköy İ.Ö.O. 
Merkez Yeşil Yenice t.Ö.O. 
Merzifon Sarıbuğday İ.Ö.O. 
Suluova Murat Deniz İ.Ö.O. 
Suluova Mehmet Bilgili İ.Ö.O. 
Taşova Destek İ.Ö.O. 
Taşova Ballıca İ.Ö.O. 
Merkez Yavuz Selim İÖO 
Merkez Akşemsettin İÖO 
Merkez 75.Yıl İMKB Beyazıt İÖO 
Göynücek Atatürk İÖO 
Göynücek Atan köyü İÖO 
Gümüşhacıköy Mehmetpaşa İÖO 
Gümüşhacıköy Kızılca köyü İÖO 
Merzifon Cumhuriyet İÖO 
Merzifon Mehmet Çelebi İÖO 
Merzifon Namık Kemal İÖO 
Suluova Cevizdibi İÖO 

10 ders 
10 ders 
15 ders 
10 ders 

5 ek ders 
lOOögr. 

5 ek ders 
10 ek ders 

lOOöğr. 
5 ek ders 
5 ek ders 
5 ek ders 

10 ek ders 
5 ek ders 
5 ek ders 
4 ek ders 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanm 
Onarım 
Onanm 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
Onanm 

0 
0 
0 

20 
35 
40 
40 
55 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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757.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/7805) 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal D E M İ R E L 
Bursa Mi l letveki l i 

Amasya il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ett iği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya il imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatınmlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedefle n mektedi r? 

T.C . 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.O.APK.O.03.05.03-11/ -S~\\& 3 /& /2005 
Konu : Soru Önergesi 

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

İlgi : 19.07.200S tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL' in , "Amasya İlinde 2005 yılı için 
planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7805 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Amasya İlindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe 
hazırlanıp Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programı özeti ve 
programda yer alan işlerin listesi (Ek-2) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından 
finansa edilen projelerin listesi (Ek-3) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için aynlan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1- Liste 
2- Yapım Programı Özeti ve 1 Listeleri 
3- Liste < 

îç . Dr. Hüseyin L'ELİI 
Millî Eğitim Bakanı 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatınm Programının iller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI YER (İl VE İlçesi) KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA 

BİTİŞ V I I 

2005 YIU 

ÖDENEĞİ 

S e r t e * 

ödenek 1.Te 

I 
ı 

AMASYA 
2OO5HO10O2O 

2005H010020 

2005H010030 

2O05HO1003O 

1995HO11170 

1992HOS0330 

1993H020030 

1993HO2O030 

1995HO21130 

1990H021260 

• flkOOretim Olcullan+Ek DersMc 

fcög^rtm Otolar ı* Ek Dersli 

İMJretim Okulları Büyük Onarını 

Anaokulu BüyOk Onarımı 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

Anadolu Lisesi Spor Şatonu (YHP) 

Endüsti Meslek Lisesi 

Endüstri Meslek Lisesi 

Çok Programlı Use 

Ha* Eğitim Merkezi 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya-Merkez 

Amasya-Merzlon 

Amasya-Suluova 

Amasya-Merzlon 

Amasya-Goynücek 

Amasya-GümüşhacıkOy 

inşaat 

İnşaat 

Büyük Onarım 

Büyük Onarım 

12D.«Kon.SU270öj.Pan. 

İnşaat 

Ek Atölye 

2005-2005 

2005-2005 

2005-2005 

2OOS-2O05 

2001-2005 

1992-2007 

2003-2007 

480 öjjrJEk Oğreüm Binası MEB2X 2005-2007 

360ögrencikVAIÖIye 

özel Proje 

2003-2007 

2005-2007 

1.595.000 

500000 

0 
5.000 

867.150 

700.000 

96.350 

361313 

337225 

375.765 

1.310277 

500.000 

0 
4.076 

586332 

473.312 

57^04 

216.767 

202.251 

262.448 

4.837.803 3.613.269 2.06 
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2005 YILI 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM PROGRAMI O/i'.!i Ek-2/1 

iıi : AMASYA 

uı 

CÛ 

< 
> 
S 
h U 
K 
Ü 
O * 
J 

GI-ÇIİN YIL »ÜTÇI-SİNDİİN OLVIUIDİLEN ÖDfiNlJK 

BU BÜTÇK YILINDA İI..ÖZI.İI. İDARLSİNDLN KONULAN ÖDENl.iK 

222 SAYILI KANUNUN (76/(l,c,f,g,lı(ij) IIKRALARINA (İÖRIİ 

BAKANLIKÇA 

rOl'lllODKNKKI.IIt 

(76/b) 

><XI5IK)l<Hl2(ULK<X:i<i;iİMOMIU.AR|ıEKI>l!RSIİK 

200511010030 IIÜYIIK ONARIM(İlk«j>rclim) 

20051 Kİ 10010 ANA( )KUI.U İNŞAATLARI 

2O05IIOI(K)3O HIJYÜK ONARIM (Okulöncesi İdilim) 

TOPLAM BÜTÇE 

YATIRIM HARCAMALARI 

DIOER HARCAMALAR t 

VI I . 

2.600.17I 

397.201 

2.502.628 

1.595.000 

5.000 

7.100.000 

6.435.415 

"664.585 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

A
N

A
O

K
U

L
U

 

£ * 

E 

! 
«t 

s i l 
ft. | o 

>, 
1 
a a. 

P ^ 
*^ 

« x O 
- İ > J M 
>• - o 

s» 

YENİ ÜERSANE 

l-.K BİNA 

UMMAN 

ONARIM 

YENİ DERSANE 

\'X IİİNA 

LOJMAN 

SPOR SALONU 

ONARIM 

YENİOERSANE 

liK IİİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

GARAJ-ULKCİ KULUlltSİ 

ONARIM 

YENİ DERSANE 

IİK BİNA 

LOJMAN 

l'ANSİYON 

«•Ott SALONU 

"ÎARAJ-BEKÇİ KUÜIBESİ 

ONARIM 

KAMULAŞTIRMA 

DEIAM EDEN İŞLER 

KÖY 
DERS 

10 

5 

İŞ S 

1 

1 

-

• • -

ŞEHİR 

DERS 

5 

45 

-

İŞ S 

1 

4 

İ 

• -

YENİ İŞLER 

K Ö Y 

UCRS İŞ S. 

Uı 

.-. 

.._.. 

ŞKIIIR 

DERS 

, 

30 

~!0 

._.. 

..... 

İş s. 

2 
. _ „ . . 

5 

3 

TOPLAM SAYI 

K Ö V 

DERS 

._ . 

10 

5 

İş S. 

1 

1 

10 

• - • 

ŞF.IIİR 

DERS 

5 

75 

15 

— 

İş S 

1 

6 

"" ı 

5 

3 ~ 
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TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 

AMASYA 

Sıra 
No Proje Adı ve Yeri 

SAYI 

e O 
> — !I 

Uygulanan 
Tip-özel 
Proje no 

İnş. Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

Keşif 
Bedeli Proje Bedeli 

. MİLLİ EGİTIM/MÜD)ÜRÜ S/> 

. Muharlem AYKAf* 

1 Taşova Anaokulu 

^ P L A M 

X S 

S 0 0 

MEB 2000,17 529 529 2004-
2005 275.000 324.000 



TABLO - 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

İLİ : AMASYA 

O 
z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PROJENİN AOI VE YERİ 

MERKEZ Yeşil Yenice 

ilköğretim Okulu 
" Kurşunlu 

Mah.İlköğretim Okulu 
" Boğazköy ilköğretim 

Okulu 
" Nihat Bayramoğlu 

ilköğretim Okulu 
SULUOVA Mehmet Bilgili 

ilköğretim Okulu 
" Başkent Yapı 

Koop.Yanı ilköğretim Okulu 
" Yenidoğan 

Mah.İlköğretim Okulu . . 

TOPLAM 

i 
x 

X 

X 

X 

X 

1 
X 

X 

< 
z 
o 
z 
UJ > 

10 

10 

15 

10 

10 

55 

< 
z 
m 

UJ 

S 

5 

10 

I 
z < s 
-> 
o 
-1 

s 
K < 
z 
o 

Uygulanan 
TİP-ÖZEL 
PROJE NO 

Özel 

11231 

Özel 

11231 

Özel 

11231 

11231 

İNŞAAT ALANI M2 
TABAN 
ALANI 

426 

660 

426 

660 

426 

660 

660 

TOPLAM 
İNŞAAT 
ALANI 

426 

1980 

852 

2640 

426 

1980 

1980 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 

2004-

2005 
2004-

2005 
2004-

2005 
2004-

2005 
2004-

2005 
2004-

2005 
2004-

2005 

KEŞİF 
BEDELİ 

194.000 

795.000 

263.000 

805.000 

185.000 

800.980 

760.903 

3.803.883 

PROJE 
BEDELİ 

228.920 

938.100 

310.340 

950.000 

218.300 

945.000 

897.865 

4.488.525 

20 
S 
K 
Y 

HA 

7 

1 

1 

1 

s /-V 

\ İ L MİLLİ EĞİTİM MÖDURC 
\ ^ Mulyfrrem AYKAN 

V . VALİ ^ BAKAN 
E r h a ^ T A J M Ö ^ <-. ^: 



AMASYA 

TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

Sıra 
No Proje Adı ve Yeri 

Şe
hi

r 

Kö
y 

Sayı 

Ye
ni

 B
in

a 
(D

er
sl

ik
) II Pa

ns
iy

on
 

Sp
or

 S
al

on
u 

1 
Lo

jm
an

 

O
na

nm
 

Uygulanan 
Tip-Özel 
Proje no 

İnş. Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

MERKEZ Hürriyet İ.Ö.O. 

Ziyaret İ.Ö.O. 

İlyas K.I.Ö.O. 

Çiğdemlik K.İ.Ö.O. 

" Abdurahman Kamil İ.Ö.O. 

Sanalan K.I.Ö.O. 

GÖYNÜCEK Davutevl İ.Ö.O. 

G.HACIKÖY Gümüş İ.Ö.O. 

HAMAMÖZÜ Atatürk İ.Ö.O. 

^ 1 0 PLAM-

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

10 0 8 

11231 660 1980 2005-2006 

2005 

2005 

2005 *• 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 



TABLO 9/1 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

Sıra 
No 

AMASYA 

Prcrf* Adı ve Yeri 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

N/1.KLİ YEKÛN 

MERZİFON Atatürk İ.Ö.O. 

Curtnhuriyet İ.Ö.O. 

San&fğday K.İ.Ö.O. 

SULUOVA Solat İ.Ö.O. 

Kerirmoğlu K.İ.Ö.O. 

TAŞOVA Ç^ydibi İ.Ö.O. 

Cumhuriyet İ.Ö.O. 

Şaıninler İ.Ö.O. 

Atsrtürk İ.Ö.O.(Güç.) 

- O P L A M 

I 
0 

X 

X 

X 

X 

X 

!0 

Sayı 

Ye
ni

 B
in

a 
(D

er
sl

ik
) 

Ek
 B

in
a 

(D
er

sl
ik

) i 1 
İ I ! 

Uygulanan 
Tip-Özel 
Proje no 

Inş. Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

0 

X 

X 

X 

X 

10 

20 

30 

0 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

11231 

Özel 

660 

426 

3300 

1278 

2005-2006 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL MİL-Uİ 
Mujnârrem AYKAN 

DÛRÜ'J- VALİ 



TABLO 9/A 
YENİ YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULURI VE ONARIMLAR 

Sıra 
No Proje Adı ve Yeri I >< 

<v -~ I 
Savı 

î 
i 
I f 

i i 1 ! 
F 

I 
Uygulana 

nTip-
Özel 

Proje no 

inş. Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

Başlama 
Bitiş 

1 
2 
3 

GÖYNÜCEK Yibo 
G.HACIKÖY Yibo 
TAŞOVA Yibo 

TARLAM>..-

X 

X 
X 

ff < 0 0 0 0 

1 
1 
1 

:' s 

2005 
2005 
2005 

. MİLLİ Ö3\j/M mOOÜRÜ V. 
Muterrem AYKAN 

VALİ 
Erhan TAN 



I M. E İ I B . 
AMASYA İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATLARI 

PAKET 
NO 

SIRA 
NO 

EFİKAP2.M4.PS3 

İLÇESİ İSİN ADI KARAKTERİSTİĞİ 

ÜSEOÖRETİMBİNASI 

YÖNETİM BİNASI 

ATÖLYE BİNASI 

OTEL BÖLÜMÜ 

MEB.2000.J0.ÖO 

MEB.2000.J0.yB 

MEB.20O0.M.AB 

MEB.2000.M.P 

http://MEB.2000.J0.yB
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758.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Rize İlinde 2005yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/77806) 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

M— 
Kemal DEMIREL 

Bursa Mil letveki l i 
Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tar ihi , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize il imizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
•4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C. 
MÎLLÎ E Ğ t T t M BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/£"\ .1>\ â / S /2005 
Konu : Soru önerges i 

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

îlgi : 19.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in , "Rize İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/7806 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Rize Hindeki; 2005 yılı müstakil projeli işlerin listesi (Ek-1) ve Valilikçe hazırlanıp 
Bakanlığımızca onaylanan 2005 yılı ilköğretim kurumları yapım programı özeti ve programda 
yer alan işlerin listesi (Ek-2) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından fınansa edilen 
projelerin listesi (Ek-3) ekte sunulmuştur. 

2-3-4. Söz konusu projelerin, başlama ve bitiş tarihleri ile ödenekleri anılan listelerde 
yer almakta olup yılı için ayrılan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve 
ilkelerine göre kullanılmaktadır. ^^^~~j 

Bilgilerinize arz ederim. «-"-""•"'̂  <s£** 

ç. Dr. HUse/fa ÇELİK 
Millî Eğitim B a k a n ı ^ 

P 

EK/EKLER: 
1 - Liste ı 
2- Yapım Programı öze t i ve Listeleri 
3 - Liste I 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatınmlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2005 Yılı Yatırım Programının İller Bazında Dağılımı) 

PROJE NO PROJE ADI YER (İL VE İlçesi) KARAKTERİSTİK 
BAŞLAMA 

BİTİŞ YILI 

2005 YİLİ 

ÖDENEĞİ 

Serbest 

ödenek 1.Ter 

RİZE 
2005H010O3O 

2O05H01OO20 

2OO5HO1OO10 

20O5HO1OO30 

1997H010210 

1990H021260 

1994H021260 

ilköğretim Okulları Büyük Onarımı 

liköğrebm Okuliafı - Ek Dersiit 

Anaokulu İnşaatı 

Anaokulu Büyük Onarımı 

Genel Lise 

Halk eğilim Merkezi 

OJretmeoevi(DOKAP) 

Rize 

Rize 

Rize 

Rize 

Rıze-A&rjgjen 

Rıze-Fındıkli 

Rıze-Pazar 

Büyük Onarım 

İnşâat 

inşaat 

Büyük Onarım 

24 Derslik 

Özel Proje 

40 Yataktı 

2005-2005 

20052005 

2005-2005 

2005-2005 

2005-200? 

2005-2007 

1996-2005 

0 
600000 

252000 

8.000 

289.050 

308.320 

529.925 

1.987.295 

0 
600.000 

151.099 

6.525 

195.444 

215.342 

428.363 

1.596.773 

6 

2 
1.07 
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2005 YİLİ 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM PROGRAMI ÖZETİ 

Ek-2/1 

İÜ RİZE 

175 
o 
3 
S 
EZ < > 

İL
K

Ö
Ğ

R
E

T
İI

S 

L— ı. ' 

GüÇEN YIL lUJTCESİNDEN ÜOVRLOİI-HN ÖDENEK 

mı uürçn YIUNDA ILG-ZEL IDARESINDEN KONULAN ÖIH-NEK 

222 SAYILI KANUNUN (76/d,e,f.g,h,i j ) IIKRALARINA GÖRE 

BAKANLIKÇA 

TOPLU ÖDENEKLER 

(7tVh) 

20051 «110020-İI KÛÜRETİM OKULIARI ı EK 1)11 KSI.İK 

2005IIOI0030DÜYÜKONARIM(llkOğreliın) 

200511(110010 ANAOKULU İNŞAATI.AIU 

2005II0IO03O BÜYÜK ONARIM (Okulöncesi l-gitim) 

TOPLAM BÜTÇE 

YATIRIM HARCAMALARI 

DİĞER HARCAMALAR k 

2.301.090 

1.300.000 

3.215.780 

600.000 

252.000 

8.000 

7.676.870 

7.420.780 

256.090 

İŞİN ÖZELLİĞİ 

2 

< 
< 

S 

LK
Ö

Ğ
R

 
O

K
U 

1 
. 3 -

S î l 
^15 

1 
t 
s 
Ü 5 

ög x 
5İ5 2 
>:— u 

(A
TI

LI
 

BÖ
L 

...— .-

YENİDERSANE 

I;K nlNA 

LOJMAN 

ONARIM 

YENİ DERSANE 

EK BİNA 

I JOJMAN 

SrOR SALONU 

ÜNARIM 

YENİ OERSANE 

IİK IİİNA 

UMMAN 

PANSİYON 

lıAKAJ-HEKCl KULÜBESİ 

ONARIM 

YENİ OERSANE 

I.K IİİNA 

İJOJMAN 

l'ANSIYON 

SPOR SALONU 

CİARAJ BEKÇİ KULÜBESİ 

DNARIM 

|_ KAMULAŞTIRMA 

DEVAM EDEN İŞLER 

K Û V 

DERS | İŞ S. 

24 2 

1 

ŞEHİR 
OERS 

20ööğ 

56 

İŞ S 

2 

2 

1 

»ENİ İŞLER 

KflY 
DERS | İŞ S 

24 2 

ŞEHİR 

DERS | İŞ S. 

100 Ağ 

32 

I 

1 

1 

1 

TOPLAM SAYI 

K 6 Y 

DERS 

48 

İş s. 

4 

ŞEHİR 

DERS | İŞ S 

JOOiiğ 

88 

3 

1 

3 

1 
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TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 

! I 
° **"• i — r i ! i_ _{J 



m. 
ProjaAdfvvVart 

f,-sT# 

TABLO 5 
DEVAM EDEN İLKÖĞRETİM OKULLARI 

^ -^-i—1.». . . » İ l 

•İli 
1 

2 İ Rize Merkez İstiklal ilköğretim Ok. inşaatı. 

3 İ Rize Ardeşen Köprüköy ilköğretim Ok. inş. 

4 j Rize Çayeli Musadağı ilköğretim Okulu İnş. i 

j Rize Merkez Gûndoğdu İlköğretim Ok. inş. x ! j 24 j j j İ özel j 660 j 2640 İ 03-05 İ 1.875.000J 2.525.000! 
+—t—t-

İ 32 İ İ ! ! özel ! 660 ! 3960 İ 04-05 İ 1.600.000! 1.030.000i 1 

x j 16 ( ! j j özel İ 660 İ 1980 İ 03-05 ! 1.250.000j 950.000; 5 

i i 10370 ! 322 i 1288 ! 97-05 
f J . 

43.250İ 690.780İ 

S^r f f l l^^^^ m 
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

emal MOLLAI M. Kemal MOLLAMERDOĞLU 

Milli Eğitim Müdür Vekili 

EnvdrSAÜ 



YENİ 
TABLO 8 
ANAOKULLARI 

ı 
L 
j--~r 
f 

L.. 

Proj» Adı v« Yari 

Rize Çayeli Niyazi Çavujoğlu Anaokulu onarımı 

— - \ — + 

L.„. 

r-î— 
.(.__ —+—. 

TOPLAM 

Sayı 

l î 

-t 1 

il 

4-̂ . 

1 1. 

—1-—4 

-j.—f— 
!y . j . 

I 1 

Uygulanan 
Tip-Özel 
Proje No 

JJL&L 

İnşaat Atını (M2| 

Taban 
Alanı 

j Toplanı 
inşaat 
Alanı 

* \ 
h " 

+ I — 

Başlama 
Bitiş 

05-05 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

M.Kemal MÖLLAMERDOĞLU 
Milli Eğitim Müdür Vekili 

Enveı 



TABLO 9 
YENİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE ONARIMLAR 

PROJE ADI VE YERİ İ £ »fi 
UJ 9 . ' Uİ 

.L. -L J t . 

;r i j UYGULANAN 

j TİP-OZEL 

! PROJE NO 

İNŞAAT ALANI (M2) I 

! TOPLAM İ BA 

TABAN I İNŞAAT ! 

ALANI { ALANI j 

+ 

Rize Çayeli Beyazsu İlköğretim Okulu inşaatı 

Rize Oerepazan Kirazdağı llkğretim Okulu inş. 

Rize Kalkandere Atatürk İlköğretim Okulu inş. 
h—H-

, ( • - — ! • 

16 
—t 

+ + 

J.. 
10370 

10370 

özel 

345 i 1725 

345 i 1380 

660 j 3960 
1 

0 

0 

0 

r - i— --! 

TOPLAM 56 

-t + 

l~" 
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

M .KemâPTvTÖLLAMERDOĞLU 
Milli Eğitim Müdür Vekili 

Enver 



M. Eİf B. 
RİZE İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 

EFİKAP2 EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATLARI 

SIKA 
NO İLÇESİ İSİN AOI KARAKTERİSTİĞİ 

ÖĞRE 
SAY 

EFİKAK.M4.M07 

EFİKAF2.M4.P108 

İLKÖĞRETİM SİNASİ 

RİZE OONEYSU 1.0. İLKÖĞRETİM BİNA» 
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759.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇEÜK'in cevabı (7/7807) 

O8.O7.2O05 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m a l DEMIREL 
Bursa Mi l letveki l i 

Rize i l imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri a lmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen g ü n büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize i l inde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projeler in tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.0S.03-11/ 
Konu : Soru önerges i 

* Muammer Çiçekoğlu Eğitim Vakfı tarafından 16 derslikli ilköğretim okulu 
yapımının ve hayırsever Tamer SAGIR tarafından Hasan Sağır Lisesine 12 derslikli ek bina 
yapımının protokolü yapılmış, 

* Hayırsever İzzet S A R I A H M E T O ö L U tarafından 12 derslikli Bilişim Teknolojileri 
Lisesi inşaatının yapımı ve arsası için anlaşma sağlanmış protokol çalışmaları devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

£rç. Dr7Hf lgev4 ÇELİK 
Millî Eğitim Bal 

EK/EKLER: 
1- Liste 
2- Liste 
3 - Liste 
4- Liste 
5- Liste 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
(2003 Yılı Yatırımının Hier Bazında Dağılımı) 

YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

IŞIN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE i SERB 

ÖDENEĞİ ÖDEN 

00 
RİZE 

2003H010I40 Büyük Onanm • Muhtelif Buyuk Onarım ve İkmal 
2O02H010150 İlköğretim Okulları 
2002H0101S0 İlköğretim Okulları 
2003H010160 İlköğretim Ok.+Ek Derslik 
1996H020220 Oğretmenevî İkmali (DOKAPj 
1986H010750 Görme Engelliler Okulu ve Loj İkmalı(DOKAP) 
2003HOI0010 Anaokulu in$aatlarn-Muhte!ıMnşaat 
2003H010O20 Büyük Onanm ve İkmal 

RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
Rize-Pazar 
Rrze-Merker 
RİZE 
RİZE 

İnşaat 
İnşaat 
inşaat 
İnşaat 
40 Yataklı 
200 Ofi.»10 D Loj. 
İnşaat 
Büyük Onarım ve İkmal 

2003-2003 
2003-2003 . 
2003-2003 
2003-2003 
1996-2003 
1966-2003 
2C03-2003 
2003-2003 

500.000 
226000 
735.000 

1.540.000 
100.000 
250 000 
199.000 

10.000 
3.559.000 

430 
225 
632 

1.324 
86 

215 
171 

8 
3.092 



T.C. 
MİLLl EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yatırımlar »e TasKItr Otlratl Başkanlığı 
(2004 Yılı Yatırımının İller Sazında Dağıtımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL ve İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

IŞIN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

KESİNTİLİ 
BALŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

SE 

ÖD 

I 
20O4HÖİ001O 
2004H010020 
2002H0101SO 
2002H010I50 

RİZE 
Anaokulu Inaaaı 
Anaokullan Büyük Onanmı 
ilKoOrctlmokullan 
İlköğretim okunan 

2004H010070 İBİiyukOnaran »Muhtelif Büyük Onarım 
2004H010090 
19B6H0107S0 
1996H020220 

İlköğretim OkuHarı * Ek Derslik 
Görme Engelliler Okulu ve Loj. Ikmali(DÛKAP) 
Oiretmenevi (DOKAP) 

I 

I 
RİZE 
I RİZE 
{RİZE 
İRlZE 
I RİZE 
IRIZE 
jRize-Merfcez 
ifiize-Pazar 

! 

inşaat 
| Büyük Onarım 
i İnşaat 
İnşaat 

I Büyük Onarım 
(inşaat 
:200Oâ»10DLo|. 
|40 Yataklı 

I 

1 
2004-2004 
2004-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2004-2004 
2004-2004 
1986-2004 
1996-2005 

0 
0 
o 
0 
0 
0 

50ODO0 
100 000 

SOO.000 

236.200 
24.500 

2616.600 
0 

867.076 
0 

490000 
98.000 

4.332.3T6 

203.494ı 
21.315 

2.276.442İ 
0! 

754.366! 
Oı 

426.3001 
35.2601 

3.769.1671 

2 

3. 
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2003 YIU İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI Ek-3/1 
İLİ RİZE piyon TL) 

İİHHİ 
İL

KÖ
Ğ

RE
Tİ

M
 O

KU
LU

 
AN

A 
O

KU
LU

 
Y.

I.B
.0

. 
P.

I.O
. 

Yeni Bina 

EkDersBk 

Derslik 

Sayı 

Ders* 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onanm 

Ders» 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

İİEİİKIİ 

48 

4 

41 
4 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

144 
1 

0 
0 
0 
0 

48 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

-JLJJJL^JJJML'IJ 

llliPiii 
56 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

40 
3 

41 
4 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

144 
1 

0 
0 
0 
0 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

89 
144 

0 
0 
0 

53 
0 
0 
0 
1 

61 
0 
0 
0 
0 

81 
144 

0 
0 
1 

142 
144 

0 

0 

1 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

özel İdare+Gecen Yıldan Devir • Diğer GeMer 

Hak Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edtan Ek Kaynak 

buı Yapını BOtces! Toplamı 

2.709.000 

998.482 

3.689.075 

7.396.557 

KAMULAŞTIRMA 

2002 yılı 

Ödenek 

80.706 

Okul Say» 

1 

lleriti Yılar 

Ödenek İhtiyacı 

365.000 

Okul Sayısı 

2 

HALK KATKISI 

Derstk 

64 

Sayı 

4 

DEVLET-HALK KATKISI 

Ders» 

16 

Sayı 

2 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 27 07.2005 
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YAPİM PROJELERİ ÇİZELGESİ 
Ek-3/2 

PROJE ADI 

Çayeli Musadağı İ.Ö.O. 
Merkez Müftü mah. AO 
Merkez GündoğdutÖO 
ArdeşenKöprököyİÖO 
İyidere Fethiye İÖO 

Merkez Reşadiye İ.Ö.O. 
Katkandere Çayırlı İ.Ö.O. 
Çayeli Aşıklar İ.Ö.O. 
Merkez Atatürk İ.Ö.O. 
Merkez Çaykent Müderrisler İ.Ö.O. 
Merkez KOçûkçayır İ.Ö.O. 
Çayeli Merkez İ.Ö.O. pans. 
GOneysu Adacami İ.Ö.O. 
Pazar Zübeyde AO 

İLİ 

Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 

Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 

KARAKTERİSTİK 

S ders 
100 öğr. 
24 ders 
16 ders 
8 (ters 

24 ders 
8 ders 

5 ek ders 
16 ek ders 
12 ek ders 
8 ek ders 
144 öğr. 
8 ders 

Onanın 

FİZİKİ 
GERÇ. 

0 
0 
0 
0 

40 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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2004 YILI İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI Ek-4/1 
İLİ RİZE (Milyon TL) 

İL
KÖ

Ğ
RE

Tİ
M

 O
KU

LU
 

AN
A 

O
KU

LU
 

Y.
LB

.O
 

P.
I.O

. 

Yeni Bina 

Ek Derslik 

Spor Salonu 

Lojman 

Derslik 

Sayı 

Derslik 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

Derslik 

Sayı 

Büyük Onanm 

Dersi* 

Sayı 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Kapasite 

Sayı 

Daire 

Sayı 

Büyük Onarını 

Derslik 

Sayı 

Pansiyon 
Kapasite 

Sayı 

Spor Salonu 

Lojman 
Daire 

Sayı 

Büyük Onanm 

flEVAMHKN 

56 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t E t f İŞLER' 

40 

20Û4-DEN 
S0WWA 

KALAN İŞLE* 

80 

2 4 

0 0 

0| 0 

0 

0 

0 

2 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

o 
0 

0 
0 

^004-OeBtfEN 
•. İŞLER, , 

16 

2 

0 

0 

L ° 
0 

0 

2 

10 0 

2j 0 

0j 1 

ol o 
0 0 

0 

oj o 
oj o 
o 
0 

0 

0 

0 

« T _ o! 
o 

oj o 
0 

0 

0 

o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0| 0 

oj o 

TO
PL

AM
 

Derslik 

Pansiyon 

Spor Salonu 

Lojman 

Büyük Onanm 

61 

0 

0 

o 
o 

45İ 

°l 
°l 
ol 
3İ 

90İ 

01 

oj 
oj 
o! 

16 

0 

0 

0 

3 

106 
0 

0 

0 

3 

İL
KÖ

Ğ
R

ET
İM

 
YA

PI
M

 B
ÜT

ÇE
Sİ

 Bütçeden Tahsis Edilen Ödenek 

Özel İdare + Geçen Yıldan Devir + Diğer Geürter 

Hah Katkısı 

Bakanlıkça Tahsis Edilen Ek Kaynak 

ibı Yapım Bütçesi Toplamı 

2.784.609 

2.557.754 

3.172.020 

8.514.383 

KAMULAŞTIRMA 

2004 yık 

Ödenek Okul Sayısı 

İleriki Yılar 

Ödenek İhtiyacı 

1.300.000 

Okul Sayısı 

2 

HALK KATKISI 

Derslik 

40 

Sayı 

3 

DEVLET-HALK KATKISI 

DeısBk 

0 

Sayı 

0 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 27.07.2005 
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YAPIM PROJELERİ ÇİZELGESİ Ek-4/2 

PROJE ADI İLİ KARAKTERİSTİK FİZİKİ 
GERÇ. 

Çayeli Musadağı İ.Ö.O. 
Merkez Müftö mah. AO 
Merkez Göndoğdu İÖO 
Ardeşen AO 
Merkez İstiklal İÖO 
Ardeşen Köprüköy İÖO 

İyidere Fethiye İÖO 
Merkez AO 
Merkez Kömürcüler İÖO 
Merkez Zihni Derin İÖO 
Merkez Şevket Yardımcı İÖO 

8 ders 
100 öğr. 
24 ders 
100 öğr. 
32 ders 
16 ders 

8 ders 
Onanın 
8 ders 

Onarım 
Onarım 

0 
0 
0 
0 
5 

60 

100 
100 
100 
100 
100 
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EĞİTlME FİZİKSEL KATKI PROJESİ (EFİKAP) KAPSAMINDA RİZE 
1. ETAPTA YAPIUN İŞLER LİSTESİ 

Sıra 
No 

1 

2 

Proje No 

EFİKAP1 M3.P98 

EFİKAP1.M3.P42 

İH-İlçesi 
İtin Adı. 

RİZE - Acdeşen -
l.o. 

RİZE-Merkez
li! E.Mİ. 

Uygulamak Proje 

Karakteristiği 

İlköğretim Okulu 

Lise öğretim Binası 

Gemi Makinalan Aloiyesi 

Tesisat Teknolojisi Atölyesi 

Proje Tipi 

10025-R 480 

MEB.2000.10 

MEB.2000.32GM 

MEB.2000.34 TST 
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760.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 'in cevabı (7/7808, 7/7809, 

7/7810, 7/7811) 
08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre İçerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen itimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 

tarafından yazılı o larak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m a l DEMIREL 
Bursa Mil letveki l i 

Rize il imiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal yapısı, kültürü, 

tar ihi , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri a lmak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen g ü n büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedi r . Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize i l inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4 . Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan proje ler in tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.c . 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R t B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-211- £/5~&CJ . .V07 /200£_ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi - S T" M M UZ OJU9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazı. 

y tlgî yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait ly?&0S-l&8$-
l&#Q-7jril esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ' ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-4 Adet Görüş 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7808 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.2.3) Amasya iline ait 2003-2004 yıllan arasında yapılan yatırımlar, aynlan ödenek 
miktarlan ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
OKULLARDA ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
OKULLARIN MAKİNA TEÇHİZAT AUMI 
OKULLARIN BÜYÜK ONARIMI PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER- A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
KARADENİZ* DE TARIMSAL KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROJESİ 
SÜNE VE KMIL MÜCADELESİ PROJESİ 
TAŞITLARIN KİRA BAKM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (SÛNE-YATIRIM) 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 

II 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 

öde 



2004 Yılı 
t : : K.. ~:C 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 

PtlG^/^illi^ '"-:-W-... 
BİTKİ HASTAUK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BÜYÜK ONARIM PROJESİ (OKULLARDA) 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GİDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI PROJESİ (OKULLARDA) 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞ. MODERNİZASYON PROJ. 
OKULLARDA ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESl(YATIRIW) 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE VE KIMIL MÜCADELE PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7809 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal 
ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için 
çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatınmlan*alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Amasya iline ait 2005 yılında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek miktarları ve 
kullanılan ödenek miktarları ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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Haziran 2005 itibari ite 
t-:...,f::,o..: 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 

PROJE -.:•" 
ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ (KKGM) 
ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESl(TÜGEM) 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI K i MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI PROJESİ (OKULLARDA) 
OKULLARDA ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SÜNE MÜCADELESİ PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7810 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları akası büyük önem taşımaktadır. 

SORU l)Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2) Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Rize iline ait 2005 yılında yapılan yatınmlar, aynlan ödenek miktarlan ve 
kullanılan ödenek miktarlan ekteki tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4)Yılsonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAP 4) Projelerin büyük bölümü uzun vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar 
çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu projelerde planlanan sürelerin sonunda 
yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde süre uzatmasına 
gidilebilecektir. 
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RİZE 

RİZE 
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RİZE 
RİZE 

RİZE 

RİZE 

RİZE 

Haziran 2005 itibari ile 
W^^^X^f^mM^^^^&IŞMS^^MÛi'-:';. • \,:'f Biiaü*' 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 

ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ TARIMSAL ÜRETİM VE TEKNİK DESTEK PROJESİ 

EKOLOJİKTARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 

GIDA DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

RİZE-BAYBURT-GÜMÛŞHANE KIRSAL KALKINMA PROJESİ 

SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Buna Milletvekili 
Esas No : 7/7811 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

I-

SORU 1) Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1.2.3) Rize iline ait 2003-2004 yıllan arasında yapılan yatırımlar, ayrılan ödenek 
miktarları ve kullanılan ödenek, miktarları ekteki tablolarda gösterilmiştir. 

SORU 4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere Bakanlığımızın yürütmekte olduğu projeler yıllara sari ve etkileri 
uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan projelerdir. Bu kapsamda yürütülen projeler doğal afet vb. 
nedenlerden direkt olarak etkilenmekte ve bu nedenle hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımız söz konusu projeleri en verimli olabilecek 
şekilde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. Yürütülmekte olan projelerin büyük bölümü uzun 
vadeli planlaması yapılmış ve bu planlar çerçevesinde yürütülmekte olan projelerdir. Bu 
projeler planlanan sürelerin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde gerekli görüldüğü 
takdirde süre uzatmasına gidilebilecek nitelikte ve büyük çoğunluğu katma değer içeren 
projelerdir. 
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2003 Yılı 
Proje 
TAŞITLARIN KİRA BAKIM ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ (YATIRIM) 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYIR-MER' A VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
RİZE, BAYBURT, GÜMÜŞHANE KIRSAL KALKINMA PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİ PROJESİ 
KOOPERATİF SURVEY PROJESİ 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE YÖNETİCİ VE MUHASEBECİ EĞİTİMİ PROJESİ 
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ 
EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 

İl 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 

Öden 



2004 Yılı | 

RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
RİZE 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI k£ MÜCADELE PROJESİ 
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
ÇAYR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ TARIMSAL ÜRETİM VE TEKNİK DESTEK PROJESİ 
EKOLOJİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTKOLÛ PROJESİ 
GDADENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARULARİ İLE MÜCADELE PROJESİ 
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ (YATIRIM) 
RİZE-BAYBURT-GÜMOŞHANE KIRSAL KALKINMA PROJESİ 
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTt VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ KİRLENME VE KORUMA KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRME PROJESİ 
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
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761.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Rize ilinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Rize ilinde 2005 yılı için plananan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7812, 7/7813, 7/7814, 

7/7815) 
08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

XL 
Kemal D E M I R E L 

Bursa Mi l letveki l i 

Amasya itimiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kül türü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yer i a lmak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynak'arın daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınız* yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedef lenmektedir? 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
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Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları atması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M 
Kemal DEMİREL 1 

Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Blnall YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letveki l i 

Amasya İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kül türü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri a lmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedi r . Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Amasya i l inde. Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 
yılları arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirti len süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan proje ler in tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

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 a n l a m a v e K o o r d i n a s y o n Kuru lu B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I 
K O N U 

: B . l 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 - 0 1 / — /OQ& - " Z / ? / V > „ 
: B u r s a M i l l e t v e k i l i ' ' £ b C lQ AĞUSTOS 20/S 

Sayın Kemal DEMÎREL'in 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

tlgi:TBMM Başkanlığının 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.1O.0O.02-13232 sayılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7812-13196, 7/7813-13228, 7/7814-

13229 ve 7/7815-13231 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

E K : 
4 Cevap formu 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7812-13196 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Amasya ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 
suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Amasya İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım 
harcaması 720.812 YTL olup, yıl sonuna kadar ihtiyaç duyulacak ilave ödenek 
ihtiyacı Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 

Amasya İlimize 2005 yılında 94.000 YTL'Iık ödenek öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrılan ödenekle, "Bilgi İşlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 
Eğitim ve Sofhvare Donanım alımı, 

"PTT İşyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Aydınca, 
Kayabaşı, Ziyaret, Gümüş, Hamamözü, 229. Piyade Alayı ve 5. Ana Jet Üssü PTT 
Şubelerinin otomasyonu ile Merzifon ve Suluova Kayıtlı Posta Hizmetlerinin 
Otomasyona açılması sağlanacaktır. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Amasya PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyonuna açılmış olup, ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımlarjn^yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, 2005 yılı Yatırım Programı dışında PTTBank konsepti çerçevesinde 
Amasya Merkezinin PTTBank olarak düzenlemesi yapılarak hizmete-açılmıştır. 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Amasya İlimize 2005 yılında; "Yol Yatırımları" 
projesi kapsamındaki yatırjmlarjıçin 82.600 YTL yatırım yapılması ve 2005 yılmda 
tamamlanması planlanmıştır. 
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B U R S A MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7813-13228 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEVABI 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3 - Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Rize İlimize, 2003-2004 yıllan arasında Şebeke, 
Transmisyon, Fiber Optik Kablo, R/L, ADSL ve Smart Kartlı Ankesörlü Telefon 
alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Rize ilimizde; 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 2.634.932.000.000 TL ve 2004 
yılında ise 4 .715.683.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Rize İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-Yenileme," 
"Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki yatırımlar için 
24.587.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Çamlıhemşin, Güneysu, İkizdere, İyidere, 
Kalkandere, Gündoğdu(Hamidiye), Derepazan, Hemşin(Ortaköy) ve Müderrisler 
PTT Merkezlerinin Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, 
Donanım ve Montaj işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve 
yenilenmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" ile 
"Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 74.323.000.000 
TL harcama yapılmış ve 9 merkezin otomasyonu sağlanmıştır. Bugün itibariyle 
Başmüdürlüğe bağlı 14 Merkez7yç;2/Şube olmak üzere toplam 16 işyeri otomasyon 
hizmetine açık bulunmaktadır. 

DENİZYOLU ULAŞIMI 

Rize İlimize Denizyolu ulaşımı alanında, "Fmdıklı-Yeniköy-Kanlıdere 
Balıkçı Barınağı İnşaatı" projesine 2003 yılında 551.000.000.000 TL ve 2004 
yılında da 1.162.000.000.000 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneklerin tamamı 
harcanmıştır. Projenin bütçe imkanları çerçevesinde 2006 yılında tamamlanmasına 
çalışılmaktadır. 

Rize-Çayeli-Büyük Caferpaşa Çekek Yeri İkmal İnşaatı'na 2003 yılında 
83.000.000.000 TL harcanarak yıl sonunda tamamlanmıştır. 

Rize-Alipaşa Çekek Yeri İkmal İnş.ga|ı^na da 2003 yılında 86.000.000.000 
TL harcanarak yıl sonunda tamamlanmıştır. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7814-13229 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Rize ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
CEVAP: 
TELEKOM 
Türk Telekom yatırımlarının büyük çoğunluğu merkezden temin edilmek 

suretiyle illere sevk edilmekte olup, İl bazında yıllık yatırım programları tüm 
Türkiye için belirlenen toplam ödenekten yapılan hesaplamalarla tespit 
edilmektedir. Ayrıca, kurumsal bazda Türk Telekom'un ödenek problemi 
bulunmadığından, yıl içinde İlin talep ettiği yatırımlardan gerekli görülenler de 
karşılanabilmektedir. 

Bu kapsamda Rize İlimizin 2005-Haziran sonu itibariyle yatırım harcaması 
1.218.183 YTL olup, yıl sonuna kadar ihtiyaç duyulacak ilave ödenek ihtiyacı 
Yatırım Program imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

PTT 
Rize İlimize 2005 yılında 56.000 YTL'lık ödenek öngörülmüş 

bul unmaktad ir. 
Ayrılan ödenekle, "Bilgi işlem Sistemleri Projesi" kapsamında, Danışmanlık, 

Eğitim ve Softvvare Donanım alımı, 
"PTT işyerleri Otomasyonu (e-DTR)" Projesi kapsamında Ardeşen, Çayeli, 

Fındıklı ve Pazar merkezlerinin Kayıtlı Posta Hizmetlerinin Otomasyona açılması 
sağlanacaktır. 

"İdame ve Yenileme Projesi" kapsamında, işletme hizmetlerinin idamesi ve 
yenilenmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini sağlanacaktır. 

Rize PTT Merkezi 13 Haziran 2005 tarihinde Kayıtlı Posta Hizmetleri 
Otomasyonuna açılmış olup, ayrılan ödenek çerçevesinde planlanan yatırımların yıl 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, 2005 yılı Yatırım Programı dışında PTTBank konsepti çerçevesinde 
Rize Merkezinin PTTBank olarak düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır. 

DENİZYOLU ULAŞIMI 
İnşaat faaliyeti sürdürülmekte olan "Fındıklı-Yeniköy-Kanlıdere Balıkçı 

Barınağı İnşaatı" projesine 2005 yılında 674.000 YTL ödenek ayrılmış olup, 
25.07.2005 tarihi itibariyle 301.075 YTL'lık kısmı harcanmıştır. 

Projenir»rWîtçe--imkanlan çerçevesinde 2006 yılı sonuna kadar tamamlanması 
planlanmaktadır. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7815-13231 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1- Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2003-2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan Ödenek miktarı ne kadardır? 
SORU 3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
SORU 4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 
TELEKOM 

Telekomünikasyon alanında; Amasya İlimize, 2003-2004 yılları arasında 
Santral, Şebeke, Transmisyon, Fiber Optik Kablo, R/L, ADSL ve Smart Kartlı 
Ankesörlü Telefon alanında yatırımlar yapılmıştır. 

Telekomünikasyon alanında Amasya İlimize 2003-2004 yıllarında planlanan 
tüm projeler tamamlanmış olup, 2003 yılında 1.510.386.000.000 TL ve 2004 
yılında ise 1.895.667.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

PTT 

Amasya İlimize 2003 yılında "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame-
Yenileme," "Taşıt Alımı" ve "Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki 
yatırımlar için 22.879.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrılan ödenekle, 2003 yılında Göynücek ile Tuğ.Gen. Hikmet Akıncı PTT 
Merkezlerinin Otomasyonu ile Personel İşlemleri Yönetim Sistemleri Yazılım, 
Donanım ve Montaj işlemleri, taşıt alımları, işletme hizmetlerinin idame ve 
yenilenmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında ise; "PTT Bilgi İşlem Sistemleri", "İdame ve Yenileme" ile 
"Makine ve Teçhizat Alımı" projeleri kapsamındaki hizmetler için 55.147.000.000 
TL harcama yapılmış ve 2 merkezin otomasyonu sağlanmıştır. Bugün itibariyle 
Başmüdürlüğe bağlı 7 MşrkSfîye^S-Şube olmak üzere toplam 15 işyeri otomasyon 
hizmetine açık bulunmaktadır! 

DEMİRYOLU ULAŞIMI 

Demiryolu ulaşımı alanında Amasya İlimize, 2003 yılında Yol Yatırımları 
projesi kapsamında 59 Milyar TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında da "Gar, İstasyon, Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve 
Onarım" projeş^kapsamındaki yatınmlara toplam 37.600.000.000 TL. harcama 
gerçekleştirijrruştir: 
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762.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2004-2005 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali COŞKUN un cevabı (7/7816) 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

J® P 
K e m a l D E M İ R E L > 

Bursa Mi l le tvek i l i 

Amasya İlimiz, bu lunduğu coğrafî konum ve sahip o lduğu doğal yapısı, 
kül türü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yer i almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen il imizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ett iği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya i l inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2003 — 2004 
yıllan arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirti len süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projeler in tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

9 AĞUSTOS 2005 
SAYI : B 14.0.BHİ 0 1 - W\ S' 
KONU : Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:19.07.20O5 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.O2-7/7816-13189/37325 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in. "Amasya İlinde 2OO3-2004 yıllarında 
gerçekleştiri len yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırı lmasını istediği (7/7816) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AU COŞKfcjN \ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: 2 sayfa önerge cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Amasya iline 2003-2004 yıllarında yapılan 
yatırımlara ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı.llgili Kuruluşlannı ilgilendiren hususlar aşağıda 
sunulmuştur. 

.Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11. maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma ödemeleri, Küçük Sanayi Siteleri 
(KSS) Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının 
tamamı kredi ile desteklenmektedir. 

Bu çerçevede; 2003-2004 Yılları Yatırım programında sözkonusu ilde yer alan OSB ve 
KSS projelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 

2003 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Amasya Göynücek 
KSS /î0 ijy, altyapı 

Amasya II.Bölüm 
KSS/187 şy, altyapı 

2003 yılı 
Ödeneği 
(net) TL 

1.720 

602.000 

2004 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Amasya Göynücek 
K S S /30 işy, 2İtyapı 

Amasya-
Suluova(Besi) 
OSB/90 hektar 

2004 yılı 
Ödeneği 
(net) TL 

1.740 

1.000 

2003 yılı Revize 
Ödeneği TL 

1.720 , 

637.000 

2004 yılı Revize 
Ödeneği TL 

1.740 

1.000 

(Milyon TL) 
2003 yıh 

Harcaması TL 

0 

272.989 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2006 

2003 yılında 
tamamlanmıştır. 

(Milyon TL) 
2004 yıh 

Harcaması TL 

0 

0 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2006 

2007 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Cevap 1- Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme hizmetleri vermektedir. 
AMASYA ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden yararlanmak için 
23 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden de SYH 
doldurmaları ve AMASYA ilinden sorumlu olan Çorum îşletme Geliştirme Merkezimize 
iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan 
değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB 
desteklerinden yararlanabilecektir. 
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Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında ÇORUM ilindeki İGEM'in 
bütçesi 1.854.639.000.000.-TL'dir. 2005 yılı için Çorum ilindeki Merkezimize 2.247.000.-
YTL ( sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek bütçesi 
konulmuştur. Bu bütçeler ÇORUM ili ve hizmet kapsamı alanında olan Amasya, Yozgat, 
Tokat illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında AMASYA ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 60.381.499.606.- TL'dir. 2004 yılında AMASYA ilinde faaliyet gösteren işletmelere 
verilen toplam destek miktarı; 422.397.119.765.- TL'dir. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ÇANKIRI'de 2004 
yılından günümüze kadar, 8 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın "KOBt Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla, 1.080.000.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır. Yine KOSGEB'in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile imzaladığı 
protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 1 işletme yararlanmış ve 133.000.000.000.-
TL'lik "ihracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara 
KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında ÇORUM'daki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 22,78%'si 
AMASYA ilinde bulunan işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 1.633.000.-
YTL'lik destek bütçesinin 23,92%'si AMASYA ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda 
kullandırılmıştır. (Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört 
ayında destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBl'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri 
AMASYA ilinde faaliyette bulunan KOBÎ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İsparta Fabrikamıza bağlı olarak faaliyet gösteren Kayseri Halıcılık Bölge Şefliği'nin 
çalışma hinterlandında bulunan Amasya ili ve ilçelerinde, 2003-2004 yıllarında herhangi bir 
üretim faaliyetimiz ve projemiz bulunmamaktadır. 

763.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/7817) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan Ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

9 AĞUSTOS 2005 

SAYI :B14.0.BHİ 01 -41^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7817-13203/37339 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in, "Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/7817) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

LÜCOŞKJ* 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: 2 sayfa önerge cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Amasya İline 2005 yılında yapılan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,îlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11. maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatlan, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma ödemeleri, Küçük Sanayi Siteleri 
(KSS) Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının 
tamamı kredi ile desteklenmektedir. 

Bu çerçevede; 2005 Yılı Yatırım programında sözkonusu illerde yer alan OSB ve KSS 
projelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 

2005 yılı Yatırım Pro 
Proje 
adı/Karakteristik 

Amasya Göynücek 
KSS /30 işy, altyapı 

Amasya-Suluova 
(BeSİ) OSB/w hektar 

Amasya-Suluova 
OSB/70 hektar 

gramı 
2005 yıh 
ödeneği 

(net) YTL 

4.982 

199.280 

9.964 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

4.982 

199.280 

9.964 

(YTL) 
2005 yılı 

Harcaması 
YTL(26.07.2005 

itibariyle) 
0 

0 

0 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2006 

2007 

2008 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Cevap 1- Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme hizmetleri vermektedir. 
AMASYA ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden yararlanmak için 
23 işletme Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden de SYH 
doldurmaları ve AMASYA ilinden sorumlu olan Çorum İşletme Geliştirme Merkezimize 
iletmeleri beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan 
değerlendirme sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB 
desteklerinden yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 2003 
yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında destek 
bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında ÇORUM ilindeki tGEM'in 
bütçesi 1.854.639.000.000.-TL'dir. 2005 yılı için Çorum ilindeki Merkezimize 2.247.000.-
YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek bütçesi 
konulmuştur. Bu bütçeler ÇORUM ili ve hizmet kapsamı alanında olan Amasya, Yozgat, 
Tokat illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 
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2003 yılında A M A S Y A ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek 
miktarı; 60.381.499.606.- TL'dir . 2004 yılında A M A S Y A ilinde faaliyet gösteren işletmelere 
verilen toplam destek miktarı; 422.397.119.765.- TL'dir . 

Ayrıca, K O S G E B ' i n Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ÇANKIRI 'de 2004 
yılından günümüze kadar, 8 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankasf-nın "KOBİ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB' in onayıyla, 1.080.000.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır. Yine KOSGEB' in Halkbank- Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile imzaladığı 
protokol gereğince sıfır faizli ihracat kredisinden 1 işletme yararlanmış ve 133.000.000.000.-
TL' l ik "İhracata Destek Kredisi" almışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara 
KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3 - 2004 yılında ÇORUM'dak i Merkezlerimize ayrılan bütçenin 22,78%'s i 
A M A S Y A ilinde bulunan işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 1.633.000.-
YTL' l ik destek bütçesinin 23,92%'si A M A S Y A ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda 
kullandırılmıştır. (Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005 ' in ilk dört 
ayında destekler durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBÎ ' lerden gelen destek talepleri muvacehesinde K O S G E B destekleri 
A M A S Y A ilinde faaliyette bulunan KOBt ' le re kullandırılacaktır. 

S Ü M E R HALICILIK V E EL SANATLARI SANAYİ V E T İ C A R E T A.Ş. 
GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

İsparta Fabrikamıza bağlı olarak faaliyet gösteren Kayseri Halıcılık Bölge Şefliği'nin 
çalışma hinterlandında bulunan Amasya ili ve ilçelerinde, halen herhangi bir üretim 
faaliyetimiz ve planlanmış fiziki bir projemiz bulunmamaktadır. 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu kapsamda Amasya yöresinde de halıcılık faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. 

764.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7818) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

_C~ /-—' — ı _ j 
Kemal DEMİREL / 
Bursa Milletvekili 
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Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

* & 
T.C 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

09 *&JMQ5 

SAYI :B14.0.BHİ01-^H 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7818-13214/37350 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7818) 
esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

vi v ı 

Ali (\OŞKU$ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: 2 sayfa önerge cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Rize iline 2005 yılında yapılan yatırımlara ilişkin 
Bakanlığımız ve Bağlı.llgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağı'da sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11. maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma ödemeleri, Küçük Sanayi Siteleri 
(KSS) Projelerinin ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının 
tamamı kredi ile desteklenmektedir. 

Bu çerçevede; 2005 Yılı Yatırım programında sözkonusu ilde yer alan OSB ve KSS 
projelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 

2005 yılı Yatının Programı 
(YTL) 

Proje 
adı/Karakteristik 

Rize Merkez 
(modern) KSS/200 
işyeri, Altyıpı 
Rize-Merkez OSB/i38 
Ha (İlk etapla 50 Ha) 

Rize-Ardeşen 
OSB/lOOHa 

2005 yılı 
Ödeneği 

(net) YTL 

298.920 

4.982 

9.964 

2005 yılı Revize 
Ödeneği YTL 

298.920 

3.004.982 

9.964 

2005 yılı 
Harcaması YTL 

(26.07.2005 
itibariyle) 

0 

0 

0 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2008 

2008 

2008 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Cevap 1- Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme hizmetleri vermektedir. RİZE 
ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden yararlanmak için 20 işletme 
Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden de SYH doldurmaları ve 
RİZE ilinden sorumlu olan Trabzon İşletme Geliştirme Merkezimize iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 
2003 yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında 
destek bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında TRABZON ilindeki 
İGEM'in bütçesi 1.833.892.000.000-TL'dir. 2005 yılı için Trabzon ilindeki Merkezimize 
1.633.000 YTL (sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek bütçesi 
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konulmuştur. Bu bütçeler TRABZON ili ve hizmet kapsamı alanında olan Artvin, Giresun, 
Gümüşhane, Rize, illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında RlZE ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek miktarı; 
8.384.2197.000.- TL'dir. 2004 yılında RİZE ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen 
toplam destek miktarı; 187.784.406.592.- TL'dir. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ÇANKIRI'de 2004 
yılından günümüze kadar, 2 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'mn "KOBt Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla, 241.500.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında TRABZON'daki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 10,24%' ü 
RİZE ilinde bulunan işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 1.633.000.-YTL'lik 
destek bütçesinin 6,07 %'si RtZE ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda kullandırılmıştır. 
(Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında destekler 
durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBİ'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri RİZE 
ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İsparta Fabrikamıza bağlı olarak faaliyet gösteren Kayseri Halıcılık Bölge Şefi iği'nin 
çalışma hinterlandında bulunan Rize ili ve ilçelerinde, halen herhangi bir üretim faaliyetimiz 
ve planlanmış fiziki bir projemiz bulunmamaktadır. 

Yıllık üretim programı doğrultusunda gerçekleştirilen üretim faaliyetlerimiz gereği, 
zaman zaman hinterlant kapsamında bulunan yörelerde alan taraması yapılmakta, el halısı 
dokuma kültürüne sahip bölgelerde yeterli düzeyde dokuyucu potansiyeli bulunması ve ilgili 
mercilerin de olumlu desteğinin sağlanması suretiyle faaliyetlerimiz yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu kapsamda Rize yöresinde de halıcılık faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. 

765.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında 
gereçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COSKUN'un cevabı (7/7819) 

8.7.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamianamama sebepleri nelerdir? 

^ 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

9 AĞUSTOS 2005 

SAYI :B14.0.BHİ01-4"n 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7819-13224/37360 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Rize ilinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/7819) esas nolu yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AliqOŞKÜN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: 2 sayfa önerge cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Rize İline 2003-2004 yıllarında yapılan yatırımlara 
ilişkin Bakanlığımız ve Bağlı,tlgili Kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11. maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri, Kalkınmada 
öncelikli Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma ödemeleri, Küçük Sanayi Siteleri 
(KSS) Projelerinin ise Üstyapı inşaatlannın %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarımn 
tamamı kredi ile desteklenmektedir. 

Bu çerçevede; 2003-2004 Yılı Yatırım programında sözkonusu ilde yer alan OSB ve 
KSS projelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 

2003 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Rize Ardeşen KSS/129 
işyeri Altyapı 

2003 yıh 
Ödeneği 
(net) TL 

258.000 

2003 yılı Revize 
Ödeneği TL 

258.000 

(Milyon TL) 
2003yıh 

Harcaması TL 

238.799 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2003 yılında 
tamamlanmıştır. 

2004 yılı Yatırım Programı 
Proje 
adı/Karakteristik 

Rize Merkez 
(modem) KSS/200 
ijyefi. Altyapı 

Rize-Merkez OSB/ns 
Ha (İlk etaptı 50 Ha) 

2004 yıh 
ödeneği 
(net) TL 

174.000 

1.000 

2004 yıh Revize 
Ödeneği TL 

174.000 

1.000 

(Milyon TL) 
2004 yıh 

Harcaması TL 

0 

0 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2008 

2008 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Cevap 1- Kuruluşumuz, KOBİ'lere destek ve geliştirme hizmetleri vermektedir. RİZE 
ilinde anket yaptırılan işletmelerden 2005 yılında desteklerden yararlanmak için 20 işletme 
Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş olup, diğer işletmelerden de SYH doldurmaları ve 
RİZE ilinden sorumlu olan Trabzon İşletme Geliştirme Merkezimize iletmeleri 
beklenmektedir. Merkezlerde oluşturulan Komisyonlar marifetiyle yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre ve işletmelerin talebi halinde bu işletmeler KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecektir. 

Cevap 2- Yukarıda da belirtildiği üzere, KOSGEB destek veren bir kuruluş olup, 
2003 yılında işletmelere verilen destekler, torba bütçeden karşılanmış olup, iller bazında 
destek bütçesi uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 2004 yılında TRABZON ilindeki 
İGEM'in bütçesi 1.833.892.000.000-TL'dir. 2005 yılı için Trabzon ilindeki Merkezimize 
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1.633.000 YTL ( sadece SYH kapsamındaki destekler için konulan meblağdır) destek bütçesi 
konulmuştur. Bu bütçeler TRABZON ili ve hizmet kapsamı alanında olan Artvin, Giresun, 
Gümüşhane, Rize, illerindeki işletmeler için ayrılan bütçedir. 

2003 yılında RİZE ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen toplam destek miktarı; 
8.384.2197.000.- TL'dir. 2004 yılında RÎZE ilinde faaliyet gösteren işletmelere verilen 
toplam destek miktarı; 187.784.406.592.-TL'dir. 

Ayrıca, KOSGEB'in Bankalarla imzaladığı protokoller kapsamında; ÇAN KIRI'de 2004 
yılından günümüze kadar, 2 işletme Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın "KOBÎ Destek 
Kredisinden yararlanmış ve KOSGEB'in onayıyla, 241.500.000.000.-TL'lik Banka kredisi 
kullanmışlardır. Bu kredilerin faizleri söz konusu bankalara KOSGEB tarafından ödenmiştir. 

Cevap 3- 2004 yılında TRABZON'daki Merkezlerimize ayrılan bütçenin 10,24%* U 
RİZE ilinde bulunan işletmelere kullandırılmıştır. 2005 yılında ayrılan 1.633.000.-YTL'lik 
destek bütçesinin 6,07 %'si RİZE ilinde bulunan işletmelere ilk altı ayda kullandırılmıştır. 
(Yönetmelik değişikliği ve SYH uygulaması nedeniyle 2005'in ilk dört ayında destekler 
durdurulduğu için hedeflerde sapma olmuştur). 

Cevap 4- KOBl'lerden gelen destek talepleri muvacehesinde KOSGEB destekleri RtZE 
ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lere kullandırılacaktır. 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İsparta Fabrikamıza bağlı olarak faaliyet gösteren Kayseri Halıcılık Bölge Şefliği'nin 
çalışma hinterlandında bulunan Rize ili ve ilçelerinde, 2003-2004 yıllarında herhangi bir 
Üretim faaliyetimiz ve projemiz bulunmamaktadır. 

766.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7820) 8.7.2005 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırı lmasını arz eder im. 

K e m a l DEMIREL 
Bursa Mi l letveki l i 

Amasya i l imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal yapısı, 
kül türü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yer i a lmak İçin çaba harcamaktadır. 

Her geçen g ü n büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ett iği 
değeri alması gerekmektedi r . Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Amasya İlinde, Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2003 — 
?0H4 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatır ımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrı lan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4 . Bel ir t i len süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £ 9 " ^ 9 - ~ 
Konu : -ZZJ& i/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başının, 19.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı 
yazısı. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 10.08.2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.101-610/ 
3455-3456/13801 sayılı yazısı. 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 17.08.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.000/1551 sayıü yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7820 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞjfHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

EKLER 
1- İlgi (b) yazı ve eki < 
2- İlgi (c) yazı ve eki ( 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.10.00.101.610./34S5-3456 1 3 8 0 1 

Konu : Soru önergesi 

[10-08-2005 
/2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi : 20.07.2005 tarih ve B.02.0.002/5227-5228 sayılı yaztlannız. 

Amasya İli, Merkez İlçesi Gümüşlü, Şirvanlı, Saraçhane, Sofular ve Pir Mehmet Çelebi 
Camii, Saraçhane Camii Abdest Alma Yeri, Merzifon Tatar Camii, Dönertaş (Oduncu) Camii, 
Aşut Camii onanmı için Cami Dernekleri ile 2003 yılında yapılan protokol neticesinde söz konusu 
eserlerin onanmı tamamlanmıştır. Amasya, Taşova, Uluköy Sinan Paşa Hamamı 2003 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

2004 yılında da Amasya îli Merkez İlçesi Gümüşlü Camii, Merzifon ilçesi Piri Baba 
Türbesi, Dobak Camii, Kara Mustafa Paşa Hamamı yapılan protokol neticesinde onarılmıştır. 
Aynca 1998 yılında ihalesi yapılan Gümüşhacıköy İlçesi Yörgüç Rüstem Paşa Camii onanmı da 
2004 yılında tamamlanmıştır. 
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2005 yılında Amasya Merkezde bulunan Fethiye Camii, Pir Sücaeddin Türbe ve Camii, II. 
Beyazıt Külliyesi Kütüphanesinin onarımları protokol dahilinde ve Genel Müdürlüğümüz 
denetiminde devam etmektedir. Amasya İlinde 2005 yılında onarımı planlanan eski eserlerin 
listesi yazı ekinde gönderilmektedir. Bu onarımlar için toplam 1.417.000,00 YTL ödenek 
planlanmıştır. 

Amasya İlinde, Genel Müdürlüğümüzün 2003-2004-2005 yıllarında restore et-ışlet devret, 
kat karşılığı veya yap- işlet devret modelleri çerçevesinde yapılmış herhangi bir yatırımı 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

ÂTTmet TANYOLAÇ 
Genel Müdür V. 

EKİ: Liste 

2005 YILINDA AMASYA İLİNDE ONARIMI PLANLANAN ESKİ ESERLER 

1 
2 
3 
4 
5 

e 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

G.H.KÖy.Gümüş 

G.H.KÖy.Gümüş 

G.H.KÖy.Gümüş 

G.H.KÖy.Gümüş 

G.H.KÖy.Gümüş 

G.H.KÖy.Gümüş 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merzifon 

Merzifon 

Merzifon 

Merzifon 

Merzifon 

Suluova 

Taşova 

Taşova 

Ahi Basri Türbesi 

Ahi Burak Mescidi 

Çukurdede Türbesi 

Gümüş Kasabası Maden Camii 

Halillye Medresesi 

Tepe Mescidi 

Bedesten 

Ezine Pazarı Hanı 

Fethiye Camii 

Hızırpaşa Sümbül Hamamı 

Hilafet Gazi Türbesi 

Sinan Efendi Türbesi 

Sultan Mesut Türbesi 

Şat Geldi Paşa ve Kadılar Türbesi 

Torumtay Camii ve Türbesi 

Ziyaret Kasabası Hamamı 

Abide Hatun Camii 

Bujjdaylı Camii 

Çelebi Sultan Mehmet Medresesi 

Eski Hamam 

Tuz Pazan Hamamı 

Hakele Medresesi ve Türbesi 

Alpaslan Kasabası Seyit Alparslan Türbesi 

ûzbanaklı Camii 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.GSM.0.065.00.00/ / 5"5 f 

KONU : Soru önergesi t 7-38-2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

ÎLGÎ :20/07/2005 tarih ve B.02.0.002/5227-5228-5229-5230 sayılı yazılarınız. 

ilgi yazı ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL' e ait 
7/7820, 7/7821, 7/7822, 7/7823 esas no' lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek 
cevaplarımız iller itibariyle ayn ayrı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN BAKANLIĞIMA 
TEVCİH ETTİĞİ, 7/ 7820 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

SORULAR: 

1. Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde tamamlanmamış 

o'an projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir ? 

CEVAPLAR: 

1 2-3-4.Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genci Müdürlüğünün 2003- 2004 yıllarında 
Amasya İline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

2003 yılı yatırım programında; Amasya iline yönelik herhangi bir yatırım 
bulunmamaktadır. 

2004 yılı yatırım programında; Suluova Spor Salonu bakım onarımı 34 Milyar 
800 Milyon TL, Merzifon Spor Salonu 50 Milyar TL ödenekle yer almış olup, 
ödeneklerin tamamı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Amasya ili özel İdare Kaynaklarından, 2004 yılında Amasya ili Açık Yüzme 
Havuzu Güneş Enerji sistemi yapımına 18 Milyar 800 Milyon TL, Hamit Kaplan Spor 
S donuna Elektronik Skorboard alımına 8 Milyar 260 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlandığı halde bitirilemeyen 
projelerimiz bulunmamaktadır. 
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767.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7821) 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Amasya İlimiz, butunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal yapısı, 
kü l türü, ta r ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ett iği yer i a lmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ett iği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Amasya İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2005 yılı 
İçin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatarımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrı lan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4 . Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangi ler inin tamamlanması 

hedef lenmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^"^f~^S^ 
'2Ş?3J3ri0QS 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGİ : a) TBMM Başlcnın, 19.07.2005 tarih ve A.O1.O.GNS.O.1O.OO.02-13232 »ayılı 
yazısı. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 10.08.2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.101-610/ 
3455-3456/13801 aayılı yazısı. 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 17.08.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.000/1551 saydı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7821 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

E K L ? R : v —* Mehmet Ali ŞAHIN 
1- lig. (b) yazı ve eki Devlet BakanTve 
2- ilgi (c) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

. « o A ı 1Î10 -01-2005 
Say» :B.02.1.VGM.0.10.00.101.610./3455-3456 1 3 8 0 1 /.../2005 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 20.07.2005 tarih ve B.02.0.002/5227-5228 sayılı yazılarınız. 

Amasya İli, Merkez İlçesi Gümüşlü, Şirvanlı, Saraçhane, Sofular ve Pir Mehm :t Çelebi 
Camii, Saraçhane Camii Abdest Alma Yeri, Merzifon Tatar Camii, Dönertaş (Oduncu) Camii, 
Aşut Camii onarımı için Cami Demekleri ile 2003 yılında yapılan protokol neticesinde stz konusu 
eserlerin onarımı tamamlanmıştır. Amasya, Taşova, Uluköy Sinan Paşa Hamamı 2003 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

2004 yılında da Amasya İli Merkez İlçesi Gümüşlü Camii, Merzifon ilçesi I'iri Baba 
Türbesi, Dobak Camii, Kara Mustafa Paşa Hamamı yapılan protokol neticesinde ortırılmıştır. 
Ayrıca 1998 yılında ihalesi yapılan Gümüşhacıköy İlçesi Yörgüç RUstem Paşa Camii oıanmı da 
2004 yılında tamamlanmıştır. 

2005 yılında Amasya Merkezde bulunan Fethiye Camii, Pir Sücaeddin Türbe ve Oamii, II. 
Beyazıt Külliyesi Kütüphanesinin onarımları protokol dahilinde ve Genel Müdürlüğümüz 
denetiminde devam etmektedir. Amasya İlinde 2005 yılında onarımı planlanan eski eserlerin 
listesi yazı ekinde gönderilmektedir. Bu onarımlar için toplam 1.417.000,00 YTL ödenek 
planlanmıştır. 

Amasya İlinde, Genel Müdürlüğümüzün 2003-2004-2005 yıllarında restore et-işiet devret, 
kat karşılığı veya yap- işlet devret modelleri çerçevesinde yapılmış herhangi biı yatırımı 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

ATünetTANYOLAÇ 
Genel Müdür V 

EKİ: Liste (i adet, 
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16 
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19 
20 

21 
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Amasya 
Amasya 
Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 
Amasya 

Amasya 
Amasya 

Amasya 
Amasya 
Amasya 

Amasya 

Amasya 
Amasya 

Amasya 

Amasya 
Amasya 

Amasya 
Amasya 
Amasya 

Amasya 

Amasya 
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G.H.Köy.Gümüs 

G.H.Köy.Gümüs 

G.H.Köy.Gümüs 

G.H.Köy.Gümüs 

G.H.Köy.Gümüs 

G.H.Köy.Gümüs 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merzifon 

Merzifon 
Merzifon 
Merzifon 
Merzifon 
Suluova 

Taşova 

Taşova 

Ahi Basri Türbesi 

Ahi Burak Mescidi 
Çukurdede Türbesi 

Gümüş Kasabası Maden Camii 

Hatil'ıye Medresesi 

Tepe Mescidi 

Bedesten 

Ezine Pazarı Hanı 

Fethiye Camii 
Hızırpaşa Sümbül Hamamı 
Hilafet Gazi Türbesi 
Sinan Efendi Türbesi 
Sultan Mesut Türbesi 

Şat Geldi Paşa ve Kadılar Türbesi 

Torumtay Camii ve Türbesi 

Ziyaret Kasabası Hamamı 

Abide Hatun Camii 

Bugdaylı Camii 

Çelebi Suflan Mehmet Medresesi 
Eski Hamam 
Tuz Pazarı Hamamı 

Hakele Medresesi ve Türbesi 

Alpaslan Kasabası Seyit Alparslan Türbesi 

Ozbanaklı Camii 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.00/ t S~S 1 

KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

ÎLGİ :20/07/2005 tarih ve B.02.0.002/5227-5228-5229-5230 sayılı yazılarınız. 

ilgi yazı ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' e ait 
7/7820, 7/7821, 7/7822, 7/7823 esas no* lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek 
cevaplarımız iller itibariyle ayrı ayrı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
1 - Soru önergeleri Cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN KEMAL DEMİREL' İN BAKANLIĞIMA 
TEVCİH ETTİĞİ, 7/7821 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

SORULAR: 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir ? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir ? 

CEVAPLAR: 

1-2-3-4. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatırım 
programında; Amasya iline yönelik herhangi bir yatırım bulunmamaktadır. 

768.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7822) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAJCANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ •^'^-CJ-^ 
Konu : 

^%J.?Î/1 :irJ..?J200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Ba9k.m11, 19.07.200S tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı 
yazısı. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 10.08.2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.101-610/ 
3454-3457/13802 sayılı yazısı. 

c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüsünün 17.08.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.O0O/1551 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7822 
esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet1 Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

1- İlgi (b) yazı ve eki 
2- İlgi (c) yazı ve eki 1 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.10.00.101.610./3454-3457 1 3 8 0 2 

Konu : Soru önergesi 

1 0 -Ofl-,2005 ./2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi : 20.07.2005 tarih ve B.02.0.002/5229 -5230 sayılı yazılarınız. 

Rize il ve ilçelerinde 2003-2004 yıllarında Genel Müdürlüğümüzce yapılan herht ngi bir 
yatırım bulunmamaktadır. 

2005 yılında Rize İli Ardeşen İlçesi, Işıklı Köyü Camii ve Seslikaya Köyü Camii, fındıklı 
İlçesi, Meyveli Köyü Camii ve tkizdere İlçesi Kurtuluş Mahalle Camii onarımları protokol 
dahilinde ve Genel Müdürlüğümüz denetiminde devam etmektedir. Rize tünde 2005 yılında 
onarımı planlanan eski eserlerin listesi yazı ekinde gönderilmektedir. Bu onarımlar için toplam 
222.000,00 YTL, ödenek planlanmıştır. 

Rize tünde, Genel Müdürlüğümüzün 2003-2004-2005 yıllarında restore et-işlet d e ret, kat 
karşılığı veya yap- işlet devret modelleri çerçevesinde yapılmış herhangi bir -/alırımı 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKİ: Liste 1 Adet 
Ahmet TANYOLA^ 

Genel Müdür V. 
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Rize 
Rize 

Rize 

Rize 

Çaykara 

Fındıklı 

tMzdere 
Merkez 

1 . -i '• " . s 

Taşkıran Camii 

Merkez Camii 

Şimslrll Köyü Orta Camii 

Güneyce Beldesi Kurtuluş Camii 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.GSM.0.065.00.00/ t S5 f 

KONU : Soru önergesi t 7-58-2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGÎ :20/07/2005 tarih ve B.02.0.002/5227-5228-5229-5230 sayılı yazılarınız. 

7/7820 t7SA82r7/58^de7/e7Ö
R

n^erİ1Cn *™?î ^ » « v e k i l i Saym Kemal DEMİREL' e ait 
"7820,7/7821 7/7822, 7/7823 esas no' lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek 
cevaplarımız iller itibariyle ayn ayrı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1. Soru Önergeleri Cevabı Mehmet Ali BABACAN 

Genel Müdür V. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN BAKANLIĞIMA 
TEVCİH ETTİĞİ, 7/ 7822 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDDX 

KORULAR: 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
i fin planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir ? 

CEVAPLAR: 

İ -2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2005 yılında Rize iline 
> önelik yatırımları ve ödenek miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

2005 yıh yatırım programında; Rize/Pazar 1500 Kişilik Spor Salonu 
1.686.130,00,-YTL, Çim yüzeyli futbol sahası 164.000,00.-YTL , Güneysu Spor Salonu 
100.000,00,-YTL, Güneysu Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri 100.000,00.-YTL ve Spor 
Tesisleri bakım onarımı için 99.040,00.-YTL ödenek ayrılmıştır. 
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Rize ili özel İdare Kaynaklarından, lyidere futbol sahası soyunma odaları 
yapımına 80.000,00.-YTL, Fındıklı futbol sahası yapımına 80.000,00.-YTL, Pazar ilçesi 
futbol sahası yapımına 50.000,00.-YTL, Çamlıhemşin futbol sahası yapımına 40.000,00.-
YTL ödenek ayrılmıştır. 

3-4. Rize/Pazar 1500 Kişilik Spor Salonu yapımına 808.610,00.-YTL. harcanmış 
o lup, yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Çim yüzeyli futbol sahası, Güneysu 
Spor Salonu yapımı, Güneysu Semt Sahası ve Açık Spor Tesisleri, Spor Tesisleri bakım 
onarımı projelerine, Özel ödenek (Spor Toto ve Kira) gelirlerimizden ödenek tahsisi 
Bütçeye 2005 yılı içerisinde tahmini olarak konulmuş olup, özel ödenek kayıtlarının 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne zamanında intikal etmesi halinde, sözkonusu 
islerin ihalesi yapılarak yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, İkizdere Spor Tesisleri bakım onarımı için Temmuz 2005 itibariyle 
25.000.00.-YTL ödenek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Özel İdare Kaynaklarından yapılacak işlere 78.470,00-YTL harcama yapılmıştır. 

769.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7823) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -
2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, 

tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 2870 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI V E 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ T _ g Q 

'^TLAS'2005 

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

İLGİ : a) T B M M Bask.nın, 19.07.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı 
yazısı. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 10.08.2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.101-610/ 
3454-3457/13802 sayılı yazısı. 

c) Gençl ik ve Spor Genel Müdürlüğünün 17.08.2005 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.000/1551 saydı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in , Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7823 
esas no' lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

E K L E R i 
1- İlgi (b) yazı ve eki 
2 - İlgi (c) yazı ve eki 

T.C . 
B A Ş B A K A N L İ K 

Vak ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü 

Say ı : B.02.1.VGM.0.10.00.101.610. /3454-3457 1 3 8 0 2 1 ° "Ofi-.İID5../2005 

K o n u : Soru önerges i 

D E V L E T BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

tlgi : 20.07.2005 tarih ve B.02.0.002/5229 -5230 sayılı yazılarınız. 

Rize il ve ilçelerinde 2003-2004 yıllarında Genel Müdürlüğümüzce yapılan he hangi bir 
yatırım bulunmamaktadır . 

2005 yılında Rize İli Ardeşeıı İlçesi, İşıklı Köyü Camii ve Seslikaya Köyü Camii, Fındıklı 
İlçesi, Meyveli Köyü Camii ve İkizderc İlçesi Kurtuluş Mahalle Camii onarımlar protokol 
dahilinde ve Genel Müdür lüğümüz denetiminde devam etmektedir. Rize İlinde 20ıı5 yılında 
onarımı planlanan eski eserlerin listesi yazı ekinde gönderilmektedir. Bu onarımlar i<,in toplam 
222.000,00 YTL ödenek planlanmıştır. 

Rize İlinde, Genel Müdür lüğümüzün 2003-2004-2005 yıllarında restore et-işlet devret, kat 
karşılığı veya yap- işlet devret modelleri çerçevesinde yapılmış herhangi biı yatırımı 
bulunmamaktadır . 

Bilgilerine arz ederim. 

Ahmet TANY 
EKİ: Liste 1 Adet Genci Müdü 
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Çaykara Taşkıran Camii 

Fındıklı Merkez Camii 
lklzdere Şlmşlrli Köyü Orta Camii 

Güneyce Beldesi Kurtulu; Camii 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.GSM.0.065.00.00/ l S~S 1 

KONU : Soru önergesi 
1 7-38-20M 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ :20/07/2005 tarih ve B.02.0.002/5227-5228-5229-5230 sayılı yazılarınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' e ait 
7/7820, 7/7821, 7/7822, 7/7823 esas no' lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek 
cevaplarımız iller itibariyle ayrı ayrı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1. Soru Önergeleri Cevabı 

Mehmet Ali BABACAN 
Genel Müdür V. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN BAKANLIĞIMA 
TEVCİH ETTİĞİ, 7/7823 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

SORULAR: 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003- 2004 
- ılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur ? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır ? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır ? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde tamamlanmamış 

ulan projelerin tamamlananla ma sebepleri nelerdir ? 

CEVAPLAR: 

1-2. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003- 2004 yıllarında 
] tize İline yönelik yatırımları ve ödenek miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

2003 yılı yatırım programında; Rize/Pazar 1500 Kişilik Spor Salonu yap'™«na 
'/50 Milyar TL, Ardeşen futbol sahası tribün inşaatına 200 Milyar TL, Spor Tesisleri 
l.akım-onarımına 20 Milyar TL ödenek ayrılmıştır. 
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2004 yılında Ardeşen futbol sahası tribün inşaatı 633 Milyar 780 Milyon TL, 
J'azar 1500 Kişilik Spor Salonu 911 Milyar 560 Milyon TL, Spor Tesisleri bakım 
«narımı 140 Milyar TL, Stadyum bakım-onarımı 250 Milyar TL, İkizdere futbol sahası 
i e soyunma odası bakım-onarımına 25 Milyar TL ödenek ayrılmıştır. 

Rize ili Özel İdare Kaynaklarından, 2003 yılında Salarha futbol sahası üst tabaka 
j apımına 35 Milyar 223 Milyon TL, Fındıklı futbol sahası soyunma odası onarımına 4 
Milyar 777 Milyon TL, Ekrem Orhon futbol sahası üst tabaka yapımına 7 Milyar 266 
Milyon TL, Atatürk Stadyumu turnike onarımına 7 Milyar 434 Milyon TL, Atış 
l'oligonu onarımına 7 Milyar 298 Milyon TL, İkizdere futbol sahası soyunma odası 
onarımına 3 Milyar 498 Milyon TL, 2 Mart spor salonuna skorboard alımı için 7 
Milyar 493 Milyon TL, 2 adet rafting botu alımına 10 Milyar 944 Milyon TL ödenek 
sıyrılmıştır. 

2004 yılında İyidere futbol sahası yapımına 87 Milyar 900 Milyon TL, Fındıklı 
ipor sahası yapımına 77 Milyar 880 Milyon TL, Ardeşen Rafting binası onarımına 25 
Milyar TL, Çayeli İlçe spor salonu ve stadı onarımı ile, Salon skorboardı alımına 30 
Milyar TL, Pazar İlçe stadı onarımına 30 milyar TL, Salarha Futbol sahası yapımına 20 
Milyar TL, Çamlıhemşin futbol sahası yapımına 30 Milyar TL ödenek ayrılmıştır. 

3-4. 2003 yılında, Rize/Pazar 1500 Kişilik Spor Salonu yapımına 250 Milyar TL, 
Ardeşen futbol sahası tribün inşaatına 200 Milyar TL, Spor tesisleri bakım-onarımına 
2 0 Milyar TL harcama yapılmıştır. 

2004 yılında Ardeşen futbol sahası tribün inşaatı 605 Milyar 260 Milyon TL 
1 arca m a yapılarak bitirilmiştir. Pazar 1500 Kişilik Spor Salonu 613 Milyar 940 Milyon 
TL, Spor Tesisleri bakım onarımı 140 Milyar TL, Stadyum bakım-onarımı 250 Milyar 
TL, İkizdere futbol sahası ve soyunma odası bakım-onarımına 25 Milyar TL harcama 
yapılmıştır. 

2003 yılında özel İdare Kaynaklarından, yapılan işlere 90 Milyar 983 Milyon TL, 

2004 yılında özel İdare Kaynaklarından, yapılan işlere 225 Milyar 260 Milyon 
' I'L harcama yapılmıştır. 

Belirtilen süre içerisinde tamamlanması planlandığı halde bitirilemeyen 
projelerimiz bulunmamaktadır. 

770.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/7824) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 
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Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610AR-GE-090- H9Ö<9( İS lO%I 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİBAŞK.'nın 19/07/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/13232 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRELMn 7/7824-13187 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap Atilla KOÇ 
„ T . v Bakan 
2- Liste 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7824-13187 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafî konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması 
gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1 : Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 
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SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca 2003-2004 yıllan yatınm programı çerçevesinde Amasya 
ilinde yapılması planlanan yatınm projeleri ve aynlan ödenek miktarlan ile 2003-2004 yıllan 
için kullandınlan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4 : Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalanmız ve yatınmlanmız, bütçe imkanlan 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

AMASYA İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(Milyar TL.) 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

tL 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
JMerkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Makine Teçhizat Alımı ve Donatımı 

Büyük Onarımı 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 
Cilt Yaptırılması Mesleki Yayın Basımı 

Turizm Bölge Alan Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Gezici Kütüphanelerin Akaryakıt ve Yağ 
Giderleri 

Makine Teçhizat Alımı ve Donatımı 

Büyük Onarımı 

Büyük Onarımı 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

2 

18,50 

1,50 

50 

1,40 

S 

20 

30 

131,40 
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AMASYA İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

0 : 2 

Y I L 

20O4 

2004 

İ L 

A M A S Y A 
(Merkez) 

A M A S Y A 
(Merkez) 

P L A N L A N A N İŞtN K O N U S U 

Büyük Onarımı 

Harşena Kalesi Kaya Mezarları Onarımı 

T O P L A M 

(Milyar TL.) 

2005 YILI 
Ö D E N E Ğ İ 

2 5 

1 4 0 

1 6 5 

AMASYA İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

Y I L 

2004 

2004 

İ L 

A M A S Y A 
(Merkez) 

A M A S Y A 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN K O N U S U 

Personel Bilgisayar Sistemi 

Kale ve Sur Onarımları 

T O P L A M 

G Ö N D E R İ L E N 
Ö D E N E K 

10 

126,30 

136,30 

771.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç 'un cevabı (7/7825) 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MÎLLET M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atil la KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Y-
K e m a l D E M I R E L 

Bursa Mi l le tvek i l i 

Amasya il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip o lduğu doğal yapısı, 
kültürü, tar ih i , doğal ve tur izm değerlerinin oluşturduğu potansiyel ini değerlendirerek 
hak ettiği yeri a lmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ett iği 
değeri alması gerekmektedir . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya i l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönel ik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangi ler inin tamamlanması 

hedef lenmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK.O61OAR-GE-O9O-H0°^ lS /<% I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 19/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/13232 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL'in 7/7825-13205 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap 
2- Liste 

AtfUa-KOÇ 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7825-13205 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Amasya ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadar!ık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2005 yılı yatınm programı çerçevesinde Amasya 
ilinde yapılması planlanan yatınm projeleri ve aynlan ödenek miktarları ile 2005 yılı için 
kullandınlan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımız 2005 yılı yatınm programında yer alan ekli listedeki 
projeler için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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AMASYA İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
_ _ _ (YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

AMASYA 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Halk Kültürü Araştırmaları 

Harşena Kalesi Projesi Yapımı 

Makine Teçhizat 

Kütüphaneler için Kitap Süreli Yayın Yazma ve 
Nadir Eser Alımı 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

650 

50.000 

10.000 

12.000 

72.650 

DÖSİMM BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 
(YTL.) 

YIL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

AMASYA 

AMASYA 

AMASYA 

AMASYA 

AMASYA 

AMASYA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

Herşena Kalesi Seyir Terasları ve Gezi Yolları 
Uygulamaları 

Herşena Kalesi Sur Duvarları Restorasyonu 

Kızlar Sarayı Küçük Hamamı Onanmı 

Kızlar Sarayı Büyük Hamamı Onarımı 

Herşena Kalesi Kafeterya Binası Onarımı 

Herşena Kalesi Cilanbolu Gizli Geçidi 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

200.000 

99.828 

35.095 

48.429 

64.043 

50.000 

497.395 
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772.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/7826) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

J & . — p 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili; 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 2879 -



T.B.M.M. B : 127 19 . 9 . 2005 O : 2 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610AR-GE-090 - ( 1 9 0 ^ 0 (£ Jb? / 2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 19/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/13232 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/7826-13216 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

r 
EKLER: 
1 - Cevap 
2- Liste 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMÎREL'İN 7/7826-13216 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Rize ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde Rize ilinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2005 yılı için 
kullandırılan ödenek miktarları ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

CEVAP 4 : Bakanlığımız 2005 yılı yatırım programında yer alan ekli listedeki 
projeler için öngörülen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 
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RİZE İLİ 2005 YILI YATIRIM PROGRAMI 
(YTL) 

YIL 

2005 

İL 

RİZE 
(Merkez) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

ti Kültür Merkezi Yapımı 

TOPLAM 

2005 YILI 
ÖDENEĞİ 

1.500.000 

1.500.000 

RİZE İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YİL 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

İL 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

İl ve İlçe Kültür Merkezi İnşaatı 

Turizm Bölge Alan Ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Makine-Teçhizat (Mamul Mal Alımları) 

Kültür Varlıları ve Müzelerin Bakım Onanm Rest 
(Rize Evi (91 Ada, 2 Parsel) 

Makine Teçhizat 

TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

200.000 

45.000 

200.000 

500.000 

250.000 

60.000 

50.000 

150.000 

10.000 

1.465.000 
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773.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/7827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL \ 
Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B16APK0610AR-GE-090-M3°2?0 | 5 / O ? / 2 0 0 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T B M M . Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 19/07/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/13232 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/7827-13226 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Bakan 

EKLER: 
1-Cevap 
2- Liste . 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/7827-13226 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, 
doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3 : Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2- 3 : Bakanlığımca 2003-2004 yılları yatırım programı çerçevesinde Rize 
ilinde yapılması planlanan yatırım projeleri ve aynlan ödenek miktarları ile 2003-2004 yılları 
için kullandırılan ödenek miktarlan ekli listede sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 
olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4 : Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatınmlanmız, bütçe imkanları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

fflla KOC 
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RİZE İLİ 2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 
_ _ _ ^ (Milyar TL) 

YIL 

2003 

2003 

İL 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(İidzdere) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

İl Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Evi Yapımı 

TOPLAM 

2003 YILI 
ÖDENEĞİ 

100 

1 

101 

RİZE İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

İL 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

İl ve İlçe Kültür Merkezi Yapımı 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 
Cilt Yaptırılması Mesleki Yayın 

Kütüphanelere Basılı Malzeme Temel Fiş Alımı 
Cilt Yaptırılması Mesleki Yayın 

Turizm Bölge Alan Ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Atatürk Evi Onarım Teşhir Tanzimi 

Geleneksel El Sanatlarımızın Öğretilmesi 
Yaşatılması ve Yaygınlaştırılması 
T O P U M 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

100 

1 

1 

60 

200 

1,30 

363,30 
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RİZE İLİ 2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

(MUyarTL.) 

YIL 

2004 

2004 

2004 

İL 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(İkizdere) 

RİZE 
(tkizdere) 

PLANLANAN İŞİN KONUSU 

İl Kültür Merkezi Yapımı 

Kültür Evi Yapımı 

Rize Evi Rölöve Restorasyon Proje Yapımı 
(5 Pafta-2 Parsel) 

TOPLAM 

2004 YILI 
ÖDENEĞİ 

2 

80 

25 

107 

RİZE İLİNE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 

YIL 

2004 

2004 

2004 

2004 

İL 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

RİZE 
(Merkez) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN KONUSU 

İl ve İlçe Kültür Sanat Evi Yapımı 

Rize Evi Rölöve Restorasyon Proje Yapımı 

Turizm Bölge Alan Ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Arz eden Yörelerde Altyapı Uyg. 

Turizm Bölge Alan Ve Merkezleri ile Turizm 
Potansiyeli Aız eden Yörelerde Altyapı Uyg. 
TOPLAM 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 

76 

18 

50 

60 

204 
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774.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına, 

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7829, 7828) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazıtı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

S^—p 
Kemal DEMİREL ' 

Bursa Milletvekili 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00. \İV$ O.M./2005 
KONU ..^Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 19.07 2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10 00.02-
13232 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL e (2 adet) ait Yazılı Soru 

Önergeleri hakkındaki bilgilen içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
2 Yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL'DEMİREL'İN 
7/7828 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatınmian alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Rize ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatınmiannız nelerdir? 

2- Bu yatınmlar için aynfmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kurumun 2005 yılında Rize'de Kurumun Yatırım Programı Detay Listesinde 
bina büyük onarım ödeneği bulunmaktadır. 

2005 yılı bütçesinden Atatürk Çocuk Yuvası için 140.000.000YTL. ayrılmış 
bulunan ödeneğin 106.400.00.YTL'lik kısmı I., II. Ve III. Dönemde gönderilmiş olup, 
IV. Dönemde 33.600.00.YTL'lik ödenek mahalline gönderilecektir. 

Rize Çayeli İlçesinde bulunan ve SSK Hastanesi olarak kullanılmakta iken 
boşaltılan ve şu anda başka amaçla kullanılmak üzere boş tutulmakta olan binanın, 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak düzenlenmesi ve 2005 yılında tefrişi 
hazırlanarak hizmete açılması çalışmaları devam etmektedir. 

Saygılarımla. \ 

Nimet GprçUK« 
DevleftB afcanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7829 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Amasya İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini 
değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı 
ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatınmian alması büyük önem 
taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Amasya ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
3- Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

2005 yılında Amasya'da Kurumun yatırım programı haricinde, Kurum, özel 
idare ve SYDV işbirliği ile 13-15/15-18 yaş grubu Erkek Yetiştirme Yurdunun (Ev Tipi) 
tadilat onarımı yapılmaktadır. Ayrıca, Kuruluşun Tefrişi için Dünya Bankasından 
100.000$'lık kredi temin edilmiştir. 2005 yılında kuruluşun açılışı yapılacaktır. 

Saygılarımla. 

Nimet 
Devlet Bakanı 

775.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGÎOĞLU'nun cevabı (7/7830) 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 
için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yabnmlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SayT : B.13.APK.0-12-00-00/32.0 "i-^00) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 19.07.200S tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/13232 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/7830 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşları olan; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Rize İli için 2005 
yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

776.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7831) 

0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 

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

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU taraf ından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mi l letveki l i 

Rize i l imiz, bu lunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 
tar ihi , doğal ve tu r i zm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 
ettiği yeri a lmak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmekted i r . Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize i l imizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatır ımlar İçin ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedef lenmektedi r? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.O-12-00-00/32C i.>Ck 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

5;.ı 

0 : 2 

2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19.07.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/113232 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e ait 7/7831 Esas 
No'Iu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşları olan; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün, Amasya İli için 
2005 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Murat B AŞESGİOĞLU 
Bakan 

777.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında 
gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 
İlişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7832, 7833) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
11.8.2005 

JDL 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
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Amasya ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 
kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek 
hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 
için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

08.07.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

j a i 
Kemal DEMIREL '• 

Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

İçin ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B050APKO080O04.3.73-l/jfc3OÜ ^.708/2005 

Konu : Yazılı Soru önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19/07/2005 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13232 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRELMn 
yazîh^pru önergelerine (7/7832 ve 7/7833) ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

Amasya İline yapılan yatırımlar ve gönderilen ödenekler (7/7832) şu şekildedir, 
İçişleri Bakanlığınca, Amasya Belediyelerine proje karşılığında, 2003 ve 2004 yıllarında 

toplam 257.100 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Amasya İline, yatırım gideri olarak, 2003 
yılında 14.532,408 YTL. değerinde 11 adet bilgisayar, 4.623,948 YTL. değerinde 5 adet yazıcı , 
2004 yılında 27.076,280 YTL. değerinde 22 adet bilgisayar, 2.595,103 YTL. değerinde 3 adet 
yazıcı olmak üzere toplam 48.827,739 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Amasya İline, 2003 yılında, bütçe imkanları ölçüsünde 
cari harcamalar için (kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama 
gideri v.s.) toplam 67.500 YTL., yatırım harcamaları için malzeme alımları harcama kaleminden 
5.000 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı harcanmıştır: 2004 yılında işe cari 
harcamalar için toplam 37.300 YTL. ödenek gönderilmiştir. Bu ödeneklerin tamamı harcanmıştuV 

Demekler Dairesi Başkanlığınca, Amasya İline 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için 
gönderilen 8.977 YTL. ödeneğin 8.566 YTL.'si harcanmış. Hizmet alımları için 4.400 YTL. 
gönderilmiş olup, 0.676 YTL. harcanmıştır, bakım ve onarım için gönderilen 2.000 YTL. ödenek 
harcanmamıştır. Kırtasiye alımları için 2.110 YTL. gönderilmiş, 2.093 YTL. harcanmıştır. Tedavi 
için 3.300 YTL. ödenek gönderilmiş, 0.343 YTL'si harcanmış, Yolluklar için gönderilen 0.700 
YTL. ödenek harcanmamıştır. Maaşlar için 36.600 YTL. gönderilmiş, 11.187 YTL. harcanmıştır. 
Toplamda ise gönderilen ödenek 58.147 YTL. olup, harcanan miktar 22.865 YTL.'dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Amasya İlinde yürüttüğü projelerle ilgili olarak, genel bütçeden 
2003 yılında 24.217 YTL., 2004 yılında 114.632 YTL, Vakıftan 2003 yılında 30.680 YTL olmak 
üzere toplam 169.529 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yılları arasında, Amasya İline, 126.325 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 
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Rize İline yapılan yatırımlar ve gönderilen ödenekler (7/7833) şu şekildedir; 

İçişleri Bakanlığınca, Rize Belediyelerine proje karşılığında, 2003 ve 2004 yıllarında toplam 
272.500 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık îşleri Genel Müdürlüğünce, Rize iline, yatırım gideri olarak 2003 yılında 
10.569,024 YTL. değerinde 8 adet bilgisayar, 5.548,737 YTL. değerinde 6 adet yazıcı, 2004 yılında 
20.922,580 YTL. değerinde 17 adet bilgisayar, 3.460,137 YTL. değerinde 4 adet yazıcı olmak üzere 
toplam 40.500,479 YTL. değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Rize İline, 2003 yılında bütçe imkanları ölçüsünde cari 
harcamalar için (kırtasiye, yakacak, elektrik, su, telefon, posta gideri, hizmet binası kiralama gideri 
v.s.) toplam 67.030 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. 2004 yılında 
ise, cari harcamalar için toplam 26.075 YTL. ödenek gönderilmiştir. Bu ödeneğin tamamı 
harcanmıştır. 

Dernekler Dairesi Başkanlığınca, Rize İline, 2004 yılında, bilgisayar altyapısı için 32.021 
YTL. harcanmış, demİTbaş alımı için 27.000 YTL. ödenek gönderilmiş, 26.875 YTL. harcanmıştır. 
Hizmet alımları için 5.830 YTL. gönderilmiş olup, 5.674 YTL. harcanmıştır, bakım ve onarım için 
9.500 YTL. ödenek gönderilmiş, 7.496 YTL. harcanmıştır. Kırtasiye alımları için 5.600 YTL. 
gönderilmiş 4.721 YTL. harcanmıştır. Tedavi için 9.300 YTL. ödenek gönderilmiş, 0.063 YTL.'si 
harcanmış, Yolluklar için 2.365 YTL. gönderilmiş, 1.629 YTL. harcanmış, Maaşlar için 39.460 
YTL gönderilmiş, 11.762 YTL. harcanmıştır. Toplamda ise gönderilen ödenek 131.055 YTL. olup, 
harcanan miktar 90.241 YTL.'dir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Rize İlinde yürüttüğü projelerle ilgili olarak, genel bütçeden 
2003 yılında 27.837 YTL, 2004 yılında 179.979 YTL. olmak üzere toplam 207.816 YTL. ödenek 
gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllan arasında, Rize tüne, 314.240 YTL. 
ödenek gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Abdülkadir 
Bakan 

776".- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Millî Saraylar Daire Başkanlığınca 
düzenlenen rehberlik sınavına ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili İsmail ALPTEKİN"in cevabı (7/7834) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüziiğü'nün 100.. 
ınaddesine göre T.B.M.M. Başkanı Sayın Bülent Arınç tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. /j 

Saygılarımla. 

13.07.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. Genel Sekreterliği'nce Milli Saraylar Dairesi Başkanlığfnda rehber 
olarak çalıştırılmak üzere (ingilizce, Rusça, Japonca, Arapça, ispanyolca dillerinde) 
personel alımı için bir sınav düzenlenmiştir. Sınav sonuçları ile ilgili çeşitli itirazlar 
gündemdedir. 
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Bu kapsamda; 
1-Rehber alımı için düzenlenen sınav kaç aşamada gerçekleştirilmiştir? 

Adayların hepsi bu aşamalardan geçmiş midir? 
2-İngilizce (sanat tarihi ve arkeoloji) bölümünden sınava giren adayların 

isimleri, yazılı, sözlü ve mülakat puanları ayrı ayrı kaçtır? Bu adaylardan 
hangileri asıl olarak başarılı sayılmış ve atanmak üzere çağırılmıştır? 

3-Yazılı ve sözlü sınavlar, nerede ve kimler tarafından 
gerçekleştirilmiştir? Bu sınavlarda ne ölçülmüştür? 

4-Yazılı ve sözlü sınavlardan sonra, mülakata neden gerek duyulmuştur? 
Mülakatları kimler gerçekleştirmiştir? Tutanak tutulmuş mudur ve adaylara ne 
gibi sorular yöneltilmiştir? Mülakatlarda adayların hangi yeterlilikleri 
ölçülmüştür? 

5-Yazılı ve sözlü sınavlarda, yüksek puan alan, ancak mülakat sınavında, 
diğer adaylardan daha düşük puan alan adaylar var mıdır? Varsa, bu adayların 
isimleri, yazılı, sözlü ve mülakat puanları ayrı ayrı nedir? 

6- Sınav sonuçları nasıl değerlendirilmiştir? Yazılı ve sözlü sınav ile 
mülakatın, genel değerlendirme içindeki payı nedir? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

0 8 ütül 2005 
KAN.KAR.MD. 

Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7834-l3266/37453 

Konu: 

Saym Feridun Fikret BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

îlgi: 14/7/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Milli Saraylar Daire Başkanlığınca düzenlenen rehberlik sınavına ilişkin, ilgi 

önergenizde yer alan sorulannız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

smail ALPTEKİN 
Srkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EKLER: 

1- Soru cevabı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap l.~ TBMM Başkanlık Makamının 25/2/2005 tarihli ve 2752 sayılı Oluruna 
istinaden açılan Rehber alımı sınavı, dil seviye tespit sınavı ve mülakat şeklinde iki aşamalı 
olarak yapılmıştır. Dil seviye tespit sınavı, bu sınava giren adayların sınava girdikleri dilde 
okuma, anlama, anladığını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme özelliklerini ölçmeye 
yönelik olduğu için yazılı ve sözlü olarak değerlendirilmiştir. Bunun şeklini ilgili ünivmilâ 
belirlemiş ve (60) puan alan adayları başarılı saymıştır. 

Dil seviyesinde başarılı görülen tüm adaylar Yönetmeliğimiz gereği kurulan Sınav 
Kurulunca mülakata tabi tutulmuşlardır. 

Cevap 2.- îngilizceden yukarıda zikredilen çerçevede yapılan sınava tüm bölüm 
mezunları birlikte alınmış, dil sınavını kazananlann listesi ilgili üniversitenin öğretim 
görevlileri tarafından açıklanmıştır. Adayların isimleri ile yazılı, sözlü ve mülakat puanları 
Ek-l'de, adaylardan asıl ve yedek olarak başarılı sayılanlara ilişkin bilgiler ise Ek-2'de 
gösterilmiştir. 

Cevap 3.-Yazılı ve Sözlü sınavlar İstanbul Üniversitesinin ilgili bölüm öğretim 
görevlileri tarafından Milli Saraylar Daire Başkanlığının mekanlarında yapılmıştır. 

Cevap 4.- Dil seviye tespit sınavı adayların sadece dil seviyelerini ölçmektedir. 
Mülakatta ise genel kültür, konuşma ve temsil kabiliyeti, rehberlik hizmetini engelleyici 
fiziki engelinin olup olmadığı diksiyon gibi hususlar değerlendirilmektedir. 

Her ikisinden toplam (70) ve üzeri puan alan adaylar basan sırasına göre asıl ve 
yedek listelerde ilan edilmişlerdir. Mülakatı Yönetmeliğimiz gereği kurulan Sınav Kurulu 
gerçekleştirmiştir. Bu Kurul, Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz KÖKSAL'm başkanlığında, 
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Osman KOCA, Personel ve Muhasebe Daire Başkanı Nedim 
KÜÇÜKER, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin GÜLSÜN, Milli Saraylar Daire 
Başkanı Dr. Cemal ÖZTAŞ ve Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cengiz 
CAN'dan oluşturulmuştur. 

Cevap 5.- Sınavlan asıl ve yedek listeden kazanan tüm adaylann basan notlan Ek-
2'de gösterilmiştir. 

Cevap 6.- Sınav sonuçlanmn değerlendirilmesi neticesinde, dil seviye tespiti başarı 
notu ile mülakat sınavı notu ortalaması (70)'in üzerinde olan adaylar başanlı sayılmış ve en 
fazla puan alan adaylann boş kadro sayışma göre atamalan yapılmıştır. Diğer başanlı 
adaylar yedek listede bekletilmektedirler. 
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•: 3 

SIRA NO 
İNGİLİZCE (ARKEOLOJİ) SİNAVİ BAŞARI LİSTESl 

0 : 2 

EK-1 

ADI VE SOYADI 

özge Fikriye UYSAL 
NergU KAYA 
Sibel TORPİL 
Çiğdem GÜNEM 
Baran BUCAK 

SINAVA 
GİRİŞ TARİHİ 

27.04.2005 
27.04.2005 

27.042005 
27.04.2005 
27.04.2005 

6|TolflaALHAN | 27.04.2005| 10.00 | 80 | 65 
İNGİLİZCE (SANAT TARİHİ )SINAVI BAŞARI LİSTESİ 

SINAV 
SAATİ 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

YAZILI 
NOTU 

90 
90 
75 
70 

75 

SÖZLÜ 
NOTU 

100 
90 
100 
100 
70 

BAŞARI 
NOTU 
95 
90 

87,5 -
85 

72,5 
72.5 

SIRA NO AOI VE SOYADI SINAVA 
GİRİŞ TARİHİ 

SINAV 
SAATİ 

YAZILI 
NOTU 

SÖZL0 
NOTU 

BAŞARI 
NOTU 

" 1 Umut SEFEROĞLU 27.04.2005 10.00 95 100 97,5 
Buket COŞKUNER 27.04.2005 10.00 88 100 94 
Sancar ÖZER 27.04.2005 10.00 88 95 91,5 

10 Meltem YETİM 27.04.2005 10.00 60 75 67,5 
11 Sema AKÇA 27.04.2005 10.00 60 70 65 
12 Sami Gökhan GÖKSU | 27.04.2005| 10.00 | 6 5 ) 6 5 

İNGİLİZCE (MİMARLIK ) SINAVI BAŞARI LİSTESİ 
65 

SÖZLÜ 
NOTU 

SIRA NO ADI VE SOYADI SINAVA 
GİRİŞ TARİHİ 

SINAV 
SAATİ 

YAZILI 
NOTU 

BAŞARI 
NOTU 

... 13- Ulaş TEKİN 27.04.2005 10.00 90 100 35 
14 Nurcan SEFER 27.04.2005 10.00 83 100 91,5 
15 Cem SEVİM 27.04.2005 10.00 85 65 75 
16 pikerERKAL | 27.04.2005| 10.00 | 9 0 | 6 0 | 75 

İNGİLİZCE (Turizm ve Rehbarlik-G.Sanallar Rctim-Hıykel B6U Edebiyat Fak. Bölümleri) 

" • ' " • • • • " • • ' - ' • • 

17 
18 
19 

" 20 
21 
22 

" 23 

24 
• 25 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

YAZILI NOTU 

ADI VE SOYADI 

Bahar ŞARKILAR 
Hüsnü ADA 
Mehmet Fırat KILIÇ 
Mehmet EKİNCİ 
Ayşe BOZKURT 
Türkan ER 
Elif ÇELİK 
(S0) ÜZERİ SÖZLÜ KOTU (6C 
Mahir POLAT 
Muammei VURAL 

SINAVI BAŞARI LİSTESİ 
SINAVA 

GİRİŞ» TARİHİ 
27.04.2005 
27.04.2005 
27.04.2005 
27.04.2005 
27.04.2005 
27.04.2005 
27.04.2005 

SWAV 
SAATİ 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

) ALTI OLUPDA ORTALAMA» 
27.04.2005İ 10.00 
27.04.2005f 10.00 

YAZILI 
NOTU 
90 
90 
73 
95 
85 
88 
75 

il (60) VE ÜZ 
73 
95 

SÖZLÜ 
NOTU 
100 
90 
100 
70 
65 
60 
65 

ERİ OLANLA? 
55 
55 

BAŞARI 
NOTU 
95 
90 

85,5 
82,5 ' 
75 
74 
70 

« 
64 
75 

1- 27.C4.2M5 günü yazılı ve saz» nülaket şeklinde yapılan Inoüizee sınavında her iksinden 
d» ayrı ayrı (60) puan üzerinde not alsn (23) aday başarılı olmuşlardır. 
2- Yazılı sıravdan (60) puanın üzerinde, »özlü mulakaatdan daha az not alan ancak no! ortalamaları (60) 
ıh Czerinae olan Mahir POLAT Re Muhaf.em v'AROL başarılı olanlar Kstesine ilave edilmişlerdir. 

27.042005 27.04.2005 27.04 2005 

Naciye UÇAR BAŞARAN 
MİIK Saraylar Görevlisi 

Dr.Hasine ŞEN 
öğretim Üyesi 

* . \ # 

W-
Yrd.Ooç.Dr.Ozden SÖZALAN 

Öğretim Üyesi 

W)Ot>/2f1^-
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TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ 
MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
REHBERLİK SİNAVİ BAŞARI LİSTESİ 

jngfl lzca (Arkeo lo j i Bö lümü Mez ımfar ı ) 

V. -S.NO. 

1 
2 
3 
4 
5 

ADI VE SOYADI 

Çl&dem GÜNEM 
Baran BUCAK 
Özge Fikriye UYSAL 
Nergis KAYA 
Tolga ALHAN 

YABANCI DİL 
BAÇARI NOTU 

85 
72,5 
95 
90 

72,5 

MÜLAKAT NOTU 

90 
69 
02 
45 
60 

İngi l izce ( S a n a t Tar ih i BölUmiJ Mezun lar ı ) 
6 
7 

:; 8 
î; • 9 " 

.:• ^ : - « o :••'-
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