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İ Ç İ N D E K İ L E R 

L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.- BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Nazım Hikmet'in 104 üncü 

doğum yıldönümünde, şairin edebiyatçı kişiliğine ve vatandaşlığa kabulüy
le ilgili son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması 

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin'deki narenciye 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

3.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, 2005 yılının kısa bir değer
lendirmesine ilişkin gündemdışı konuşması 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 24 milletvekilinin, güm
rüklerdeki kaçakçılık ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak sorumluların 
tespiti ile alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331) 
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IV.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleş

tirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/809) 

2.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının 
çözümünde kurumlar arası koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) ve Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 

3.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/850) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

4.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1013) ve Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 

5.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve 
huzurevlerinde yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1047) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından 
Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1141) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) ve Devlet Bakanı Nimet Çubuk
çu'nun cevabı 

8.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan 
personele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) ve Dev
let Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

9.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, çocukların korun
masıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1329) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

10.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı büt
çelerinden İğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) ve Devlet Bakanı Nimet Çubuk
çu'nun cevabı 

11.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve 
geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1443) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

12.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorun
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) ve Devlet 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

- 1 6 6 -



TBMM B:48 4 . 1 . 2006 0 : 1 

Savfa 

13.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki sosyal hizmet 
kuruluşlarının yetersizliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1590) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya 
Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demir
yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

16.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve 
Talabani'nin Türkiye'deki statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

17.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul bölge müdür yar
dımcılığına yapılan atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/848) 

18.- Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatan
daşlarına vize işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/865) 

19 - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük 
Kasabasının sulama kuyulannın enerji trafosu ve panolannın TEDAŞ'ça 
sökülmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

20.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santrallann olum
suz etkilediği yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlan
mayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

21.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı 
evlerde elektrik sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı 

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin 
sokak aydınlatmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1066) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

23.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekelin özelleştirilmesi çalış
malarına ve tütün üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1482) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

24.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) ve 
Maliye Bakam Kemal Unakıtan'ın cevabı 

25.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı 

26.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Tekel İşletme Müdür
lüğünden Bandırma Tütün İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı 
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27.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1541) ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı 

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defter
dar Vekilinin KESK'e bağlı BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı 

29.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların özlük haklarını 
iyileştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1584) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

30.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, yabancıların kira 
gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1593) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

31.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Antalya'daki 
elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1599) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

32.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, kültür mantarı 
ana hammaddesinin KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1601) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

33.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk 
Telekom bölge müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

34.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalın
da reklam adı altındaki bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı 

35.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye 
türbanlı fotoğrafıyla basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/965) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

36.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye tür
banlı fotoğrafıyla basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/967) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

37.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

38.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında 
TRT'nin yayın yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1123) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

39.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu 
binasındaki çalışanların sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1164) ve Devlet Bakam Beşir Atalay'ın cevabı 

40.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık program
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) ve Devlet 
Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
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41.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 211:218 

42.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antal
ya'ya deniz otobüsü ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 218 

43.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 219 

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın 
Alacakaya İlçesinin ulaşım sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 219 

45.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi 
ek inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 219 

46.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli 
sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 219 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 220:271 
1.- Şanlıurfa Milletvekili Vedat MELİK'in, Birecik Barajı kamulaştır

malarına ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/9861) 220:222 

2.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Türkiye Kömür İşlet
melerinin bayilik standartlanna ve kömür karaborsasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/10851) 223:226 

3.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Ege Bölgesindeki OSB'lerin 
liman taleplerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/10887) 227:228 

4.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tarım ve hayvancılıkla uğ
raşanların borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/10904) 229:230 

5.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın, Zonguldak Gökçebey 
Organize Sanayi Bölgesi ödeneğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/10967) 231:232 

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Millî Güvenlik Siyaset Bel
gesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi 
GÖNÜL'ün cevabı (7/10993) 233:234 

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, sanayide kullanılan doğal-
gaz fiyatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11100) 235 

8.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'm, asayiş olaylarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11104) 236:237 

9.- Mersin Milletvekili Ersoy BULUT'un, bir polisin çatışma sırasında 
DYP Genel Başkanı ile telefonla görüşmesine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11117) 238 
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10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, trafik kazalarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11123) 239 

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Köy Mer
kezli Tarımsal Üretime Destek Projesine, 

- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, kuş gribinin kümes hayvan
cılığı sektörüne etkilerine, 

- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Kırıkkale'de yapılan hay
vancılık desteklemelerine, 

- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, bir şahsın ithal ettiği 
mısırların TMO silolarında depolandığı iddiasına, 

- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, AB sürecinde tarım sek
törünün durumuna, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ipekböceği ve ipek 
üretimine, 

İlişkin soruları ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188) 240:255 

12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Kara Kuvvetleri Komutan
lığının amblemindeki değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/11200) 256:258 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, korsan yayınlara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11254) 259:260 

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, bal ürün
lerinin denetimine, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, oluşturulan fonlara, 
- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kanatlı hayvan dağıtımıyla ilgili 

bir iddiaya, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 

cevabı (7/11270, 11271, 11272) 261:265 
15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, depremden etkilenen hiz

met binalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/11310) 266:267 

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, depremden etkilenen hiz
met binalanna ilişkin sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
EKER'in cevabı (7/11314) 268:269 

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, depremden etkilenen hiz
met binalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/11327) 270:271 

- 1 7 0 -



TBMM B: 48 4 . 1 . 2 0 0 6 O: 1 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan'ın sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere, 
Mersin Milletvekili Ersoy Bulut, Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıl

dönümüne ve çiftçinin sorunlarına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Muharrem Karsh'mn, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 20 nci 

kuruluş yıldönümünde, Borsa'nın verdiği hizmetlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Jassim 
M. Al-Kharafı'nin Kuveyt'e resmî davetine beraberinde parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Baş
kanlık tezkeresinin; 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
13 üncü sırasında yer alan (10/41), 125 inci sırasında yer alan (10/170), 133 üncü sırasında yer alan 
(10/177), 212 nci sırasında yer alan (10/263) ve 244 üncü sırasında yer alan (10/295) esas numaralı 
zeytin ve zeytinyağı üretiminde karşılaşılan sorunların araştırılmasını öngören Meclis araştırması 
önergelerinin görüşmelerinin 3.1.2006 Salı günkü birleşimde ve birlikte yapılmasına; bu birleşim
de sözlü soruların görüşülmeyerek görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
masına; 4.1.2006 Çarşamba ve 5.1.2006 Perşembe günkü birleşimlerde kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmeyerek sözlü soruların görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin, 

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlen
mesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/382) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin; 

Yapılan görüşmelerden sonra, 
Kabul edildikleri açıklandı. 
Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen; 
Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel yağ 

üretimindeki sorunların (10/41), 
Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde kar

şılaşılan sorunların (10/170), 
Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin 

sorunlarının (10/177), 
Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin sorunlarının 

(10/263), 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 19 milletvekilinin, zeytincilik sektörünün 

sorunlarının (10/295), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergelerinin, yapılan öngörüşmelerinden sonra kabul edildiği açıklandı. 
Kurulacak komisyonun : 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
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Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, konuş
masında, şahsına sataştığı iddiasıyla, bir açıklamada bulundu. 

4 Ocak 2006 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.14'te son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Harun Tüfekçi Yaşar Tüzün 
Konya Bilecik 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

No.: 60 
II. - GELEN KAĞITLAR 

4 Ocak 2006 Çarşamba 
Meclis Araştırması Önergesi 

1.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ ve 24 Milletvekilinin, gümrüklerdeki kaçakçılık 
ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak sorumluların tespiti ile alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.08 

4 Ocak 2006 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısı yok; önce yoklama yapmanızı 

talep ediyorum. 
BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 

Konuşma süreleri 5 dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir, hükümetin cevap süresi 20 
dakikadır. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısı yoktur. Tutumunuz hakkında usul 
tartışması açılmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Gündemdışı ilk söz, Nâzım Hikmet'in doğum yıldönümü münasebetiyle söz is
teyen Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'e aittir. 

Sayın Kepenek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Nâzım Hikmet'in 104 üncü doğum yıldönümünde, 

şairin edebiyatçı kişiliğine ve vatandaşlığa kabulüyle ilgili son gelişmelere ilişkin gündemdışı 
konuşması 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bu toprakların yetiş
tirdiği ve dünyaya armağan ettiği, ulusal ve evrensel değerimiz, büyük şair Nâzım Hikmet'in 104 
üncü doğum yıldönümü nedeniyle gündemdışı söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk şiirinin çizgisini değiştirmiş, çok yönlü, evrensel boyutlu bir şair ve yazar olan Nâzım'ı 
bu kısa sürede anlatmanın olanağı yok. Ancak, bir noktanın özenle altını çizmek gerekiyor. Nâzım 
Hikmet, ulusal ve evrenselin somutlaştığı, bir araya geldiği bir büyük değerdir ve düşünsel gücünü, 
bulunduğu yere bakmaksızın her zaman bu toprakların tarihinden, bu toprakların kültüründen, bu 
toprakların insanından almıştır. O nedenledir ki, onun muhteşem Kuvayı Milliye Destanı, bu ül
kenin ulusal kurtuluş hamurunu ören, yoğuran ve dünyaya mal eden çok büyük bir değer taşır. 
Bakınız, bu destanın girişinde Erzurum Kongresini tanımlarken ne diyor: 

"Bütün aksamı vatan bir küldür denildi Kongrede, 
Kabul olunmaz denildi manda ve himaye." 
Bu Meclis, Erzurum'un, Sivas'ın, Samsun'un sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti o değerlerin 

sonucudur. 
Daha sonra Moskova'da bulunduğu yıllarda dünya uzay çağına geçerken bakınız Nâzım ne 

diyor: 
"Yelkenlilerle gidiliyor kozmosa... "Uzaya, yelkenlilerle gidiliyor. 
"... Piri Reis'in haritasında yüzen yürek kadar yelkenlilerle." 
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Piri Reis kültürünü, Piri Reis'i uzayla birleştirme başarısını gösteren bir büyük şairdir Nâzım. 
Onunla da yetinmiyor. Onun için, bu vatan onun yüreğidir. Memleketim diye o yürek çarpar. Bakın; 
"Bir vapur geçer Varna önünden, 
Uy Karadeniz'in gümüş telleri, 
Bir vapur geçer Boğaza doğru, 
Nâzım usulcacık okşar vapuru, yanar elleri." 
Bakü'de denizi seyrederken tepeden; 
"Avuç avuç çarpar yüzüme ışık taneleri, 
Havada rast peşrevi Boğaziçi suları gibi akar" deme büyüklüğü Nâzımı evrensel kılar. 
Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, tarihsel 

ve büyük bir karar aldı. Nâzım'ın evrensel ve ulusal özelliklerinden yola çıkarak, 100 üncü doğum 
yılının UNESCO tarafından Nâzım yılı olmasını gerekçelendirerek, şairin bu ülkenin yetiştirdiği en 
büyük şair olduğunun altını çizerek ve gelecek yıllarda yaşayacağını belirterek, bir davacının, Sayın 
Kemal İnebolu'nun, açtığı davayı esastan inceleme gereğini duydu Danıştay ve o vatandaşın, 
hepimiz gibi herhangi bir vatandaşın, Nâzımla ilgili olarak, hem kişisel menfaatlarının, meşru men-
faatlarının ihlal edildiği -Nâzım'ın vatandaşlıktan çıkarılmasının- hem de sübjektif ehliyetinin var
lığını kabul etti; bu, tarihî bir karardır, çok önemli bir karadır ve Nâzım'ın vatandaşlığının tanın
masını, Bakanlar Kurulunun 1951 kararının kaldırılmasını isteyen tarihî bir karar aldı. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, hükümetimize düşen çok temel bir görev var; o temel görev şudur: 
Bu ülkenin geçmişinde onca yaratıcılığıyla değer kazanan ve geleceğe uzanan bir düşünce 
yapısının, bir anlayışın, yalnız ezilenlerin, sömürülenlerin," horlananların değil, ezilen ulusların da, 
kendi memleketinin en olmadık sorunlarının da sözcüsü olan bir şairin vatandaşlığının, hükümet 
tarafından, bir an önce tanınması gerekiyor. 

Bununla da kalınmamalı, Yüce Meclis, vatandaşlıktan çıkarılmalarla ilgili bir araştırma yap
malı ve Türkiye, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda yaşadığı kardeş kavgasının yaralarını sarmalı, Nâzım'dan 
başlayarak, toplumun reddettiği, vatandaşlıktan çıkardığı kişileri vatandaşlığa kazandırmalı ve 
Nâzım'ın hiç -kişisel görüşümü de özellikle belirteyim- yüreğinden çıkarmadığı vatan sevgisini 
vasiyetinde yerleştirdiği Anadolu'da bir ağaç altında defnedilmeyi, gömülmeyi, yatmayı da benim
semeli diye düşünüyorum. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum; bayramınızı ve yeni yılınızı kut
luyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Gündemdışı ikinci söz, narenciye üreticilerinin sorunlarıyla ilgili söz isteyen, Mersin Millet

vekili Hüseyin Güler'e aittir. 
Sayın Güler, buyurun. 
2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin'deki narenciye üreticilerinin sorunlarına iliş

kin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2006 yılının ilk günlerinde, gerçekten, sizin karşınıza, 

sizin yaptığınız başarıları övecek, onore edecek bir konu olsaydı, hiç şüphesiz bunu yürekten söy
lerdik; ama, birkaç defa, hatta, bundan çok söylenmesine karşın, gündeme getirilmesine karşın, yine 
de bir somut adım atmadığınız bir olayı tekrar gündemimize getirmek istiyorum; bu konuda 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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3 Ocak, dün, Mersinimizin kurtuluş yıldönümüydü ve bu uğurda yürekleriyle canlarını veren 
şehitlerimizi rahmetle anarken, gazi olanlarımıza da şükranlarımızı iletiyorum. 

Evet, narenciye üreticileri, bu ülkenin alınteriyle üretip, emeğinin karşılığını, göz nurunu is
teyen yürekli toplumların bir parçasının sesi olmaya çalıştık; ama, siz kulak asmamaya, bunlara 
çözüm bulmamaya, sadece mazeret üretmeye devam etmeye çalışmaktasınız. 

Evet, 2002 yılında aldığınız bu iktidar döneminde, daha önce saklanan bir unsur da, üre güb
resinin fiyatı 255 000 lira iken, bugün 480 000 lira; yani, artış yüzde 88. 275 000 lira olan kompoze 
üre, bugün 425 000 lira; artış oranı yüzde 55. 385 000 lira olan DAP gübresi 555 000 lira, yani yüz
de 43. Evet, traktörün fiyatı 17 milyar TL'yken, bugün 32 milyar. Mazot 1 246 000 liradan, 2 040 000 
liraya çıktı. Mazeretiniz de hazır: Dünya konjonktürü; artan mazot girdisi bizim dışımızda... Bizler 
de şunu söylüyoruz; sizin göreviniz mazeret üretmek değil, çözüm üretmektir. Bugün, dolaylı ver
gilerin yüzde 80'ine yakını, dolaylı vergilerden toplandığınız en önemli parçalardan biri de mazot 
girdisidir; ona göre de hesabınızı yapın. 

Evet, bu insanlar isyan halinde. İçinizde Genel Başkan Yardımcınız ve bu konuda da iyi bir 
üretici olan Sayın Dengir Mir Fırat bu konulan çok iyi bilir; Ali Er de yılların tecrübesiyle burada 
sizlere haykırdı. Lütfen, çözüm bulun; isyan had safhada. Geçenlerde, eski bir milletvekili ar
kadaşımız, Erdemli'de limon üreticisi "dalında kaldı, satamıyoruz..." Bu kadar girdinin olduğu yer
de, maalesef, satış girdileri de düşük. 

Evet, Mersin'in kendine has ciddî anlamda farklılığı var; çünkü, yüzde 70 göç alan ve toplum
sal anlamda barışı özlemle kucaklayan bir ilimiz. Bu konuda atacağınız her adımı şimdiden şükran
la karşılamaya hazırız; ama, niyetinizin olmadığını da görüyoruz. 

Evet, ikinci bir gündemdışı konuya, Adana Tekel Sigara Fabrikasına da kısmen değinmek is
tiyorum. Toplam 700 kişinin çalıştığı, 1976-1977 yıllarında üretime başlayan ve en son 2000 yılın
da yenilenen, işin enteresan tarafı, 2005 yılında da 1 trilyonluk 2 adet buhar kazanının yapıldığı bir 
fabrikayı, bugün satmayı, satmayı değil kapatmayı düşünüyorsunuz. Ne oldu; 2005 yılında bunların 
hesabı yapılmadı mı; bu kadar günübirlik yaşamaya hazır mısınız?! Bugün, 700 işçi, ailesiyle top
lam 1 100 kişi şu anda Adana'da sigara fabrikasında eylem halinde; diyorlar ki "biz, üretmek is
tiyoruz ve bunun için de diğer sigara fabrikaları gibi satışa çıkartın." Düne kadar işçi özelleştirmeye 
karşıyken, bugün satışa dahi razı. O zaman, bu sese kulak vermenizi bekliyoruz ve bu bayram 
döneminde, bizim için manevî değerleri yüksek olan bayram döneminde, bu çığlıklara kulak ver
menizi bekliyorum. Evet, yaklaşık 1 100 kişi; bu toplum üretmek istiyor, çalışmak istiyor, alınteriy
le üretmek istiyor. 

İşin enteresan tarafı, Ziraat Bankasının konut kredisine uyguladığı faiz oranı, çiftçiye uy
guladığı faiz oranından daha düşük; hatırlatmak istiyorum. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!.. 
Ziraat Bankasının görevi konut kredisi vermek değil, çiftçiye sahip çıkabilmek, çiftçinin yatırım
larını yapılandırıp, günün teknoloji ve bilim boyutlarıyla yeniden organize etmektir. Ama, tabiî ki, 
gördüğümüz kadarıyla, hükümet bu faiz oranlarını dikkate almıyor; çünkü, bu siyasî oluşumda daha 
çok tüketim teşvik edilmekte, üretim değil. İnsanlara doğrudan gelir desteği adı altında verdiğiniz 
para, maalesef toplumumuzu asalak haline getirmektedir. Ülkemiz, ne IMF'nin ekonomik 
politikalarına ne de Avrupa Birliğinin siyasal kararlarına terk edinilecek kadar bir süreç değil; ama, 
sizler bu toplumu kaderiyle baş başa bırakırken, bu toplum da sizi asla unutmayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güler. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
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Bu toplum, kendine yapılanları asla unutmayacaktır; kısaca, sizleri de unutmayacaktır. Bu yıl 
içerisinde yapılması düşünülecek bir erken genel seçim, bizim gözlemimiz; ama, Sayın Başbakan 
ne kadar "olmayacak, zamanını tamamlayacak" dese de, 2006 yılı içerisinde olacak bir erken genel 
seçimde bu toplum size gereken siyasal mesajı verecektir. 

Burada, yeni yılınızı ve bayramınızı kutluyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
Gündemdışı konuşmaya, Tarım ve Köyişleri Sayın Mehmet Mehdi Eker cevap verecektir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler'in yaptığı gün

demdışı konuşmayla ilgili olarak cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de yaklaşık 105 000 işletmede narenciye yetiştiriciliği yapıl
makta ve yıllık, yaklaşık olarak 2,5 milyon ton narenciye üretilmektedir. 

Bizim, esasen, sahip olduğumuz tarımsal yapı ve üretim sistemleri gereği, birçok alanda, bir
çok üründe üretimle ilgili sorunlarımız bulunmamakta; ama, sosyoekonomik yapımız ve çok uzun 
yılların ihmali sebebiyle üreticilerimizin yeteri kadar örgütlü olmaması ve pazarlama altyapısına 
sahip bulunmaması nedeniyle, zaman zaman pazarlamayla ilgili sıkıntılar olmaktadır. Özellikle 
ürünlerin, ürün rekoltesinin beklenenin üzerinde olduğu, arz fazlasının teşekkül ettiği yıllarda bu 
fiyatlar, tabiî, göreli olarak bundan olumsuz etkilenmektedir. Bizim bu sene de karşı karşıya kal
dığımız sorun bu iki alana tekabül etmektedir. Bunlardan bir tanesi pazarlama sorununun henüz 
çözülememiş olması; ki, biraz sonra arz edeceğim hususla bizim bu konuda ciddî adımlar attığımızı 
ve yakın bir gelecekte de çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi ifade edeceğim. Bu, son derecede 
önemli bir husus. 

Gerek üretim ve kalite yönünden dış pazarlarda rekabet edebilecek durumda olmamız, keza 
çeşit zenginliği sebebiyle pazar üstünlüğüne sahip olduğumuz bir vakıadır. Biz, bu pazarlama 
sorununu aşmak için, temel alanda, iki temel noktada düzenleme yaptık. Bunlardan bir tanesi, bu 
Meclisten bu dönemde geçen Üretici Birlikleri Yasasıdır. Bununla, Türkiye'de son birbuçuk iki yıl 
içerisinde 90'ın üzerinde ürüne ait üretici birliği teşekkül etmiştir ve pazarlama organizasyonuyla il
gili, bu alanda ciddî bir mesafe kaydedilmiştir. 

İkinci husus da şudur: Biz, 2005 yılında, 16 ilde bir pilot uygulama başlattık. Özellikle, ürün
lerin muhafazası, işlenmesi, ambalajlanması, stoklanmasına dair yatırımların, bu, eğer kooperatifler 
tarafından yapılmışsa veya gerçek kişiler tarafından yapılmışsa veya il özel idareleriyle müştereken, 
ortaklaşa yapılmışsa, biz, bunları, yüzde 50'den yüzde 75'e kadar olmak kaydıyla, hibe yoluyla des
teklemekteyiz ve bugüne kadar, bu 2006 yılı içerisinde de, biz, bu desteği Türkiye'nin 81 vilayetine 
yaygınlaştırdık. Dolayısıyla, şu anda bu konuyla ilgili çok sayıda proje geldi ve biz, ayırdığımız 
kaynakla, gerek 2005 yılı için ayırdığımız kaynakla gerekse 2006 yılı için ayırdığımız kaynakla, 
bunları önemli ölçüde finanse edeceğiz ve bu, bu alandaki, özellikle hasat dönemlerindeki arz faz
lasının akümülasyonunu önleyecek, birikmesini önleyecek, bunun belli zaman dilimlerine yayıl
masına sağlayacak, bu şekildeki tesisler, üreticimizin, uzun vadede, bu alandaki sorununu çözmede 
çok ciddî katkı sağlayacaktır. 

Tabiî, acil olarak yapılması gereken husus şudur: Biz, bu alandaki üreticilerimize destek 
veriyoruz; yani, ben, tarım destekleri içerisindekileri mütalaa etmiyorum sadece, ihracat desteği de 
veriyoruz; yani, şimdi... 
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HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Çiftçiye değil Sayın Bakanım, çiftçiye yansımıyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Hayır, hayır, çift

çiye de veriyoruz. Biz, çiftçiye, geçen sene 4 katrilyon lira destek ödedik; 2006 yılı içerisinde de, 
bu miktardan az olmamak üzere, bu miktardan daha fazla olacak şekilde bu destekler devam edecek. 
Eğer elde ürün fazlası varsa, bu ürünü dışarıya satmak suretiyle, dışarıya pazarlamak suretiyle, ih
raç etmek suretiyle biz bunu elimine edebiliriz; yani, biz, Türkiye'deki bütün ürünleri alıp, toplayıp, 
bunu kendi içimizde çürütecek durumda değiliz. Neticede, bu, bir iktisadî faaliyettir ve eminim siz 
de olsanız, bir başkası da olsa, aynı bu işlemi yapacaktır. 

Sayın Güler birtakım girdilerden falan bahsetti, bunların üretim artışından bahsetti. Tabiî, 
esasen işaret ettiği hususta cevabını da kendisi verdi. Biz, tabiî mazeret üretmiyoruz, biz çözüm 
üretiyoruz ve girdiler, özellikle iki girdi, enflasyonun üzerinde artış kaydedilen uluslararası 
piyasalar sebebiyle artış kaydedilen iki temel girdide, mazot ve gübrede de biz destek verdik, ver
meye de devam edeceğiz. Bunu da, Sayın Milletvekilimizin dikkatine sunmak istiyorum. 

Yine bir başka husus, Ziraat Bankasının faizlerinden bahsetti, tarımsal faiz oranlarının yüksek 
olmasından bahsetti, yüzde 20 olarak. Ama, değerli arkadaşım, öncelikle şunu söyleyeyim; o 
kredilerin, Ziraat Bankasının kullandırdığı kredilerin yüzde 80'in üzerindeki kısmı, yüzde 8 ile 12 
arasındadır. İki gün önce yayımlandı kararname; birçok alanda biz, Ziraat Bankasının kredi faiz
lerinde sübvansiyon uyguluyoruz, yüzde 50 - yüzde 60 oranında sübvanse ettiğimiz faiz oranları 
vardır; ki, bu da son derece önemli bir husustur. 

Bir de, tabiî "Ziraat Bankası neden konut kredisi veriyor" mealinde Sayın Güler birtakım 
hususlar söyledi. Neticede, Ziraat Bankası bir bankadır, adının başında "ziraat" vardır, doğrudur, 
çiftçilere de hizmet ediyor; ama, aynı zamanda bir bankacılık faaliyeti yapıyor. Dolayısıyla, ban
kacılık faaliyetleri içerisindeki diğer ürünler de, diğer kredi çeşitleri de Ziraat Bankasının faaliyet
leri arasında yer almak mecburiyetindedir, konut kredisi de bunlardan bir tanesidir. Bunun, çok da 
yadırganmaması gerekir. 

Ben, bu duygularla Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. 
Gündemdışı üçüncü söz, 2005 yılının özet değerlendirmesiyle ilgili söz isteyen, Samsun Mil

letvekili Mehmet Kurt'a aittir. 
Sayın Kurt, buyurun. 
3.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, 2005 yılının kısa bir değerlendirmesine ilişkin gün

demdışı konuşması 
MEHMET KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2005 yılının özet bir değer

lendirmesini yapmak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Değerli arkadaşlar, 2005 yılı, tatlısıyla acısıyla, sevinciyle üzüntüsüyle geride kaldı. 2006 

yılının, ülkemize ve insanlık âlemine hayırlı olmasını diliyorum. 
Değerli arkadaşlar, bütün her şeye rağmen, 2005 yılı, gerek Meclis çalışmalarımız ve gerekse 

hükümet icraatları noktasında başarılı bir yıl olduğunu kabul edebiliriz ve böyledir de. Bilhassa, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidarıyla muhalefetiyle, geceli gündüzlü yoğun bir çalışma 
neticesinde, reform niteliğinde, kapsamlı, çerçeve yasalar çıkarmış ve kanunlaştırmıştır. 

Bunlardan en önemlileri, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına devriyle ilgili, yani, sağlık teşkilatının bir çatı altında birleşmesiyle ilişkili kanundur ki, 
yıllardan beri, bütün iktidarlann yapmak isteyip de gerçekleştiremediği bir reformdur bu. Diğer bir 
kanun, İcra ve İflas Kanunudur. Adlî Sicil Kanunu, İl Özel İdaresi ve Belediyeler Kanunu, Köy Hiz
metlerinin il özel idaresiyle birleştirilmesi hakkındaki kanun ki, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
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açısından bu çok önemlidir. Yine, Avrupa Birliği müktesebatıyla ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu, 
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve reform niteliğinde bir kanun tasarısı ve bu da ger
çekleşmiştir. 

Değerli arkadaşlar, yine, 2005 yılı içerisinde, bildiğimiz ve yakından tanıdığımız, mesai ar
kadaşımız Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'i de kaybetmenin hüznünü ve üzüntüsünü 
yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine de sabırlar temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2005 yılı, ülkemizde ve dünyada önemli gelişmeler ve olaylara sebebiyet 
vermiştir. Bilhassa, 2005 yılının ilk günlerinde paramızdan 6 sıfır atılarak Yeni Türk Lirasına geç
memiz ve bunda başarılı bir durum sergilememiz de icraatların, yani, hükümet icraatları açısından 
çok önemlidir. Yine, bu arada, enflasyon, kırk sene öncesinin seviyesine, yüzde 8'lere düşmüştür. 
Aynı şekilde, büyüme hızımız 2004 yılında 9,9; şimdi ise yüzde 6'lar seviyesinde seyrederekten 
güzel bir gelişme seyretmiştir. 

Bunun yanında, bilhassa özelleştirmede reform niteliğinde rekorlar kırılmıştır. TÜPRAŞ gibi, 
Erdemir gibi, Telekom gibi büyük kuruluşlar özelleştirilmiştir. Yine, ihracatta da 74,5 milyar dolar
larla güzel bir hamle yakalanmış ve bunun yanında bilhassa devlet politikamız olan ve yarım asır
dan beri yaşadığımız bu süreçte, Avrupa Birliği sürecinde, Avrupa Birliğiyle müzakereler 3 Ekim 
tarihi itibariyle başlamış ve bu da millî politikamız açısından önemli bir gelişmedir. 

Değerli arkadaşlar, yine aynı şekilde, 17 Kasımda, Değerli Başbakanımız Recep Tayyip Er
doğan, Samsun'da, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yine îtalya Başbakanı Berlusconi'yle 
enerji zirvesinde buluşmuşlar, Mavi Akım Projesinin devamı olarak bazı, burada, önemli projelerin 
müzakerelerini yapmışlardır. 

Değerli arkadaşlarımız, bunlar, hükümetimiz ve memleketimiz açısından güzel gelişmeler. Bu 
güzel gelişmelerin yanında, maalesef, dünya coğrafyasında meydana gelen doğal felaketler 
neticesinde, 2004 yılı sonu itibariyle, Uzakdoğu'da, Endonezya'da bir tsunami felaketi ve bunun 
yaralarını daha sarmadan Pakistan'da bir deprem neticesinde yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiş. 
Biz, Türk Milleti olarak, devlet olarak, sivil toplum örgütleri ve Kızılayla ve bütün kuruluşlarımız
la buradaki bu dost Pakistan Halkının yaralarını sarmak hususunda önemli gayretlerimiz olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kurt. 
MEHMET KURT (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, 2006 yılının, ülkemiz açısından, 2005 yılından çok daha güzel geliş

melere netice vereceğine inanıyorum. Ümit ediyoruz ki, gönlümüz ister ki, 2006 yılı, ülkemiz ve in
sanlık için barış yılı olsun, anlayış yılı olsun ve bilhassa, süper güçler, silahlanmak için harcadıkları 
bütün bu harcamaları, birikimlerini, maddî birikimlerini ve parasal birikimlerini yoksul ülkelerin 
açlığına ve yoksulluğuna çare olmak için harcasınlar. Savaşlar olmasın istiyoruz; çocuklar, genç
ler, insanlar ölmesin istiyoruz. 

Bu güzel dilek ve temennilerle, bütün insanlığın 2006 yılını tebrik ediyor, tüm İslam âleminin 
ve vatandaşlarımızın gelecek kurban bayramını da buradan tebrik ediyor, hepinize tekrar saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.39 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.59 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 24 milletvekilinin, gümrüklerdeki kaçakçılık ve 

yolsuzluk iddialarının araştırılarak sorumluların tespiti ile alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 - 22 Aralık 2005'te Kapıkule Gümrük Kapısında "Avcı-2" adıyla bir operasyon başlatılmış. 

Edirne Valisi Sayın Nusret Miroğlu "Kapıkule'de bazı görevlilerin rüşvet aldıkları ihban üzerine 
daha önceden belirlenen 58 gümrük memuru ve 28 polisi gözaltına almak için operasyon yapıl
dığını" açıklamıştır. 

Operasyonda 72 gümrük muhafaza memuru ve polisin tutuklanması, kaçakçılığın ön-
lenememesinin en önde gelen nedenlerinden birinin; bazen işin içinde bizzat yer alma, bazen de bir 
çıkar karşılığında göz yumma vb. gibi yollarla "kamu gücü"nü kendi çıkarları için kullanan kamu 
görevlileri olduğunun göstergesidir. 

Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen "Kapıkule'deki operasyonların tamamıyla bilgisi dahilin
de olduğunu ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma sürdürdüklerini" Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan da "operasyon emrini kendisinin verdiğini" söylemiştir. Bu açıklamalar, gümrüklerde Tür
kiye'nin saygınlığını zedeleyen sorunların hükümet düzeyinde kabul edildiğini göstermektedir. 

2 - Türkiye'de akaryakıttan içki-sigaraya, 20 000 000 adet kayıtdışı cep telefonundan şekere 
kadar toplam 25 milyar dolarlık kaçakçılıktan söz edilirken, bunlarla mücadele etmekle görevli 
Gümrük Müsteşarlığı, müsteşar yardımcılığı ve 3 genel müdürlüğü ile 18 gümrük muhafaza baş
müdürlüğünün 14'ü vekâleten yönetilmektedir. 

Gümrükler gibi, her türlü hukukdışı ilişkiye müsait bir ortamda, üst yönetimdeki zafiyetin, al
ta doğru artarak büyümesinden doğal bir şey yoktur ve güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 
ortaya çıkarılan rüşvet halkasında, bu zafiyetin etkisi olduğu da açıktır. 

3 - "Kaçakçılık" suçu, bir malın Türkiye'ye yasadışı yollarla ve yasaya aykırı olarak gümrük
süz ya da kaçak yurda sokulması yanında, kıymet, tarife ve menşei itibariyle "farklı beyan", "eksik 
beyan", "beyan etmeme" vb. gibi çeşitli yollarla devletin gümrük gelirlerinde kayba yol açan, top
luma ve ülkeye zararlı her tür eylemi kapsamaktadır. 

Bunların bir bölümünün "gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ya da indirilmesi "kota" konul
ması gibi "malî" tedbirlerle; bir bölümünün de "kamera konulması" risk ölçütlerinin uygulandığı 
"aramalar" yapılması gibi "idarî" tedbirlerle önlenmesinin olanaklı olduğu konunun uzmanları 
tarafından dile getirildiği halde, sadece "irade" isteyen bu önlemler bir türlü alınmamaktadır. 
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4 - Yurdun dört bir yanındaki gümrük kapılarının sının bulunduğu ülkeye göre değişen farklı kaçak
çılık türleri olduğu da bir vakıadır. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün resmî açıklamalarına 
göre 19 Kasım-10 Aralık 2005 arasındaki 4 haftada toplam 93 olayda 11 741 582 026 YTL'lik 
kaçakçılık ortaya çıkarılmıştır. Yakalananlar içinde sigara ve içkiden vitamin, krem ve şampuana, 
gözlükten fermuara, motorinden sondaj malzemesine, cep telefonundan, el bombası ya da kalaş-
nikof mermisine kadar her türde malzeme vardır ve ele geçirilenlerin ele geçirilmeyenlerle karşılaş
tırılmayacak kadar az olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Bunlara petrol, narkotik (uyuşturucu), 
nükleer madde kaçakçılığı gibi türler eklendiğinde kaçakçılığın vardığı boyut ve mücadele yöntem
lerindeki zaaf, daha iyi anlaşılmaktadır. 

5 - Bu sorunlara bir de Türkiye'nin coğrafî konumunun yüklediği, daha dramatik bir sorun 
olarak "insan kaçakçılığı" eklenmiştir. 

Gümrüklerdeki yolsuzluk, rüşvet vb. gibi sorunlar ile Türkiye'nin üçüncü ülkelerden Batı'ya 
göçün transit noktalarından biri haline gelmesi, Türkiye'nin yurtdışındaki imajını zedelemekte, 
uluslararası platformlarda itibarımızı sarsmakta ve ülkemizin çağdaş bir hukuk devleti olma id
diasına gölge düşürmektedir. 

Son Kapıkule olayı, gümrük kapılarımızdaki kaçakçılık, yasadışılık, usulsüzlük gibi suçların 
ne kadar boyutlandığını açıkça göstermekte ve bu konulara ilişkin başta eğitim olmak üzere teknik 
donanım, güvenlik vb. gibi, gümrükleri etkinleştirecek her alanda alınacak önlemlerin günümüz 
koşullarında yeniden saptanması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Sorunların bütün boyutlarıyla araştırılması, yeni çözüm yollarının belirlenmesi ve gümrük
lerimizin etkin bir yapıya kavuşması için bu zamana kadar alınması gereken önlemleri almayan 
sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
1- Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
2- Ali Kemal Kumkumoğlu (İstanbul) 
3- Ali Rıza Gülçiçek (İstanbul) 
4- Gökhan Durgun (Hatay) 
5- Tuncay Ercenk (Antalya) 
6- N. Gaye Erbatur (Adana) 
7- Haluk Koç (Samsun) 
8- Harun Akın (Zonguldak) 
9- Feramus Şahin (Tokat) 
10- Orhan Eraslan (Niğde) 
11-Salih Gün (Kocaeli) 
12-Muharrem Toprak (İzmir) 
13-Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
14- İnal Batu (Hatay) 
15-AtilaEmek (Antalya) 
16- Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
17-EnsarÖğüt (Ardahan) 
18- Kemal Demirel (Bursa) 
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19- Hasan Güyüldar (Tunceli) 
20- Bülent Baratalı (İzmir) 
21-Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
22- Şevket Arz (Trabzon) 
23- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
24- Hasan Fehmi Güneş (İstanbul) 
25- Oya Araslı (Ankara) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin "Sözlü 

Sorular" kısmının 2, 7,41,46, 78, 89, 117, 163,195,213, 218, 317 nci sıralarındaki soruları birlik
te cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Ayrıca, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 11, 29, 30, 36, 
72, 90, 122, 197 nci sıralanndaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu 
istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına iliş

kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırmadığından, İçtüzüğün 98 nci maddesinin son fık

rası uyannca yazılı soruya çevrilecektir. Önerge gündemden çıkanlmıştır. 
Sayın Pekel burada mı efendim? Yok. 
2.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 

koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/816) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

3.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

4.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1013) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

5.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 
atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) ve Devlet Bakanı Nimet Çubuk
çu'nun cevabı 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan 'in, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) ve Dev
let Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

8.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
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9.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 
yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) ve Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 

10.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ay
rılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) ve Dev
let Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

11.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) ve Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 

12.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesin
deki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1455) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

13.- izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki sosyal hizmet kuruluşlarının yetersizliğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce Heyetinize arz ettiğim gibi, Dev
let Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 2, 7,41,46, 78, 89, 117, 163, 
195, 213, 218, 317 nci sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdi. 

Bu soruları, sırasıyla, önce okutacağım; sonra, Sayın Bakana cevaplandırması için söz 
vereceğim. 

Önce, soruları okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Sayın Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlan
dırılmasını arz ederim. 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, ülkemizde 7-7,5 milyon engelli olduğu tahmin edil
mektedir. Engellilik, engelli aileleriyle birlikte 20 000 000 insanı ilgilendiren önemli bir sosyal ol
gu haline gelmiştir. Bu nedenle; 

1- Engellilere dönük çalışmaların tek bir çatı altında toplanmamış olması en önemli sorunlar
dan birisidir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı gibi 
kimi kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanlarının netleşmemiş olduğu ve pek çok konuda 
görüş birliğinin sağlanamadığı görülmektedir. Kurumlar arasındaki koordinasyon sağlanacak 
mıdır? Nasıl? 

2- Engellilerin sorunları da bölgelere göre coğrafî ve sosyal açılardan kimi farklılıklar göster
mektedir. Söz konusu farklılıklardan kaynaklanan sorunların çözümüne dönük projeleriniz nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Gülsün Bilgehan 

Ankara 
18 Kasım 2003 tarihinde K.D.'nin zalimce öldürülmesi, sonu gelmeyen töre cinayetlerinin çar

pıcı örneklerinden biridir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun bir şekilde 
gözlemlenen töre cinayetleri, Avrupa Birliğine girecek olan ülkemizin itibarını zedelemektedir. 
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Bu bilgiler ışığında; 
1- Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin, töre cinayetlerine ilişkin ağırlaştırıcı cezalar ön

görmesi gerekmez midir? 
2- Töre cinayetlerinin engellenmesi konusunda Adalet ve İçişleri Bakanlığıyla işbirliği içinde 

misiniz? 
3- Töre cinayetlerinin yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet gös

terin sivil toplum örgütleriyle iletişim kuruyor musunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
1- 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde size bağlı kuruluşlarda kaç atama yapılmıştır? 
2- Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda idarî görevlere her iki hükümet döneminde vekâleten, ted-

viren ve görevlendirmeyle kaç atama yapılmıştır? 
3- İdarî görevlerde bulunan idarecilerden kaçı başka yerlere görevlendirilmiştir? 
Görevlendirilenlerin aldıkları harcırah miktarı ne kadardır? 
4- 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde asıl veya vekil kaç idareci görevden alınmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

12.4.2004 
Sedat Pekel 

Balıkesir 
Devlet Memurları Kanunu, personelin üst görevlere atanma ve yükselme usul ve esaslarını 

düzenlemektedir. Kurumlar, bu kanuna göre, atamaları liyakat ve kariyer esaslan dikkate alarak 
yapmaktadırlar. Bakanlığınıza bağlı çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan görevden alma ile 
atamalar medyada "kıyım" olarak değerlendirilmektedir. Buna göre; 

1- Yirmiye yakın çocuk yuvası ve huzurevinin müdürlerinin görevden alınarak, yerlerine 
imam-hatip lisesi, ilahiyat fakültesi mezunu görevliler atandığı doğru mudur? 

2- Din eğitiminde uzman olan bu personel, çocuk eğitimi ve sosyal hizmet konularında da uz
man mıdırlar? 

3- Bu atamalar gerçekleştirilirken liyakate önem verilmiş midir? 
4- Atanan müdürlerin tamamına yakınının din eğitimi almış olmalarında belirli bir amaç var 

mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
Soru: AKP iktidarları döneminde Bakanlığınızca veya Bakanlığınıza bağlı ilgili kuruluşlarca 

Denizli İline yapılmış olan çalışmalar nelerdir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorularımın Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

96 ncı maddelerine göre Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

1- Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kaç adet yurt vardır? Bu 
yurtlarda kaç çocuk barınmaktadır? 

2- Son 5 yıllık süreçte, bu yurtlarda kalan çocukların yıllık sayısal dökümü nedir? 
3- Yurtlardaki personel sayısı kaçtır? Son 18 ay içerisinde yurtlara alınan personel sayısı kaç

tır? Bunların kaçı idarî görevli, kaçı bakıcıdır? 
4- Son 18 aylık süreçte, yurtlarda ölümle biten kaç olay olmuştur? Ölüm nedenlerini açıklar 

mısınız? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dursun Akdemir 

İğdır 
1- Göreve başladığınız tarihten bugüne kadar sorumluluğunuzda bulunan kurumlara, kaç 

kişinin devlet memurları sınavıyla ataması yapılmıştır? 
2- Aynı kurumu tercih ettiği halde, daha az puanla göreve başlattığınız personel var mıdır? Var

sa, kaç kişidir? Niçin ve hangi gerekçeyle bu yönteme başvurulmuştur? 
3- Geçici işçi statüsünde kaç kişi, hangi kriterlere göre göreve başlatılmıştır? 
4- İstisnaî kadro hükümleri çerçevesinde kaç kişi göreve başlatılmıştır? 
5- 28 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar, sorumluluğunuzda bulunan kurumlarda kaç per

sonelin görevine son verilmiştir? Gerekçesi nelerdir? Mahkeme kararıyla görevine iade edilen per
sonel var mıdır? Varsa, kaç kişidir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini 

saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya 
Ülkemizin hızlı bir endüstrileşme sürecine girmesiyle birlikte, ekonomik yoksulluk ve köyden 

kente göç sonucu oluşan aileler, kent yaşamının dışına itilmektedir. Ayrıca, boşanmalar, resmî nikah ol
maksızın yapılan evlilikler ve ebeveynlerden birinin evi terk etmesi gibi nedenler de, çocuklann, sokak
ların sokak yaşamını seçmesine neden olabilmektedir. Özellikle, gecekondulaşmanın ciddî boyutlarda 
sorun olduğu ortamlarda ailelerin kontrolünden çıkan çocuk sayısı günden güne aratmaktadır. 

Soru 1: Çocukların korunması konusunda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? 
Soru 2: Son beş yılda cinayete kurban giden 18 yaşından küçük çocuk sayısı kaçtır? 
Soru 3:18 yaşından küçük çocukların son beş yılda işlediği suç sayısı geçmişe oranla ne kadar 

artmıştır veya azalmıştır? 
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Soru 4: Çocukların korunmasıyla ilgili, Bakanlığınızca, Millî Eğitim, Adalet ve Çalışma 
Bakanlıkları arasında koordinasyonlu bir çalışma var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını hususunda 

gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dursun Akdemir 
İğdır 

1- Bakanlığınızın 2004 malî yılı bütçesinden İğdır İli için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış 
mıdır? Kullanılmışsa, nerelerde, hangi projeler için kullanılmıştır? Kullanılmamış ise, gerekçesi 
nelerdir? 

2- Bakanlığınızın 2005 malî yılı bütçesinden İğdır İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu 
ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar 
için kullanılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunun 

gereğini arz ederim. 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
1- İktidarınızın döneminde Bakanlığınıza naklen atanan personel sayısı ne kadardır? Bunlardan 

üst kadrolara atanan personelin isimleri ile geldikleri kurumlan açıklar mısınız? 
2- Aynı dönemde istisnaî kadrolara atanan personel sayısı kaçtır? Bunların isimleri nelerdir? 
3- 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde, Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile kamu kurum 

ve kuruluşlarından Bakanlığınıza vekâleten, asaleten ve geçici görevle atanan toplam personel 
sayısı ne kadardır? 

4- Bakanlığınız merkez teşkilatında görevli geçici personele dönersermayeden ödenen pay ne 
kadardır? Unvanlar itibariyle dağılımı nasıldır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Kimsesiz çocuklar için "modern proje" olarak kabul edilen Urla-Barbaros Çocuk Köyünde 
yaşanan skandal halkımızı derinden etkilemiştir. Bu son olayla birlikte medyaya yansıyan birçok 
skandal karşısında halkımız Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'in çalışmaları 
hakkında endişe duymaktadır. Buna göre; 

1- Yuvalarda ve yetiştirme yurtlarında son yıllarda ciddî bir artış gösteren taciz ve tecavüz olay
larının nedenleri araştırılıp sonuç almaya yönelik çözüm üretilmiş midir? 

2- Personel bu tür olaylara karşı önlem almak için eğitimden geçiriliyor mu? Bu eğitim yeter
li midir? 

3- Yuvalara ve yetiştirme yurtlarına bırakılan çocuklarımızın sayılarındaki artışın nedeni araş
tırılmış mıdır? 

4- Personel yetersizliğinin giderilmesi konusunda Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını arz ederim. 
Vezir Akdemir 

İzmir 
İzmir İlinde korunmaya muhtaç çocuklara hizmet vermekte olan 5 yatılı merkezin tamamının 

kapasite üstü hizmet vermesi nedeniyle çocuk kabulünde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca kuruluş
lardan yoğunluk nedeniyle yaş gruplandınlması sağlıklı şekilde yapılamamaktadır. 

Bu nedenle; 
1- İzmir'de korunmaya muhtaç çocuklara hizmet vermekte olan sadece 5 yatılı merkez 

bulunmaktadır. Yetersiz kalan bu kuruluşların acilen çoğaltılması gerekmektedir. Özellikle 13-21 
yaş arası özürlü vatandaşlarımızla ilgili, bakım merkezlerinin çoğaltılmasıyla ilgili bir çalışmanız 
var mıdır? 

2 - Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ildeki tüm sosyal hizmet kuruluşlarından meslek 
elemanı ve hizmetli personel sıkıntısı yaşanmaktadır. Acil ihtiyaç halinde gelen personel sıkıntısını 
giderici bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu; buyurun. 
(AK Parti Sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığıma yöneltilen sözlü soruların cevaplandırılması için söz almış bulunmaktayım; Yüce 
Heyetinizi saygılarımı sunuyorum. 

Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın sorusunu cevaplandırıyorum: Ülkemizde engellilere 
yönelik çalışmalar Devlet Bakanlığı bünyesinde toplanmış olup, kurumlararası koordinasyonu 
sağlamakla görevli kurum, 571 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Başbakanlık Özür
lüler İdaresi Başkanlığıdır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, aynı bakanlığa bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Engellilere 
yönelik çalışmalarda koordinatör kurumun Özürlüler İdaresi Başkanlığı olduğu düşünüldüğünde 
ve uygulama çalışmalarının sosyal hizmetler çatısı altında gerçekleştirildiği göz önüne alındığın
da, engellilere yönelik çalışmaların bir Devlet Bakanlığında tek bir çatı altında toplanmış olduğu 
görülmektedir. 

1.7.2005 tarihinde kabul edilen ve 7.7.2005 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanunla, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine iliş
kin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması ve topluma 
katılmalarının sağlanmasıyla, bu hizmetlerin koordinasyonuna yönelik hizmetlerde de kamu ve özel 
kuruluşlar bir araya gelmek üzere, etkin, verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek, ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, özürlülerle ilgili 
ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek ve bunların 
çözüm yollarını araştırmak üzere, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi kurulmuştur. 

Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Hanımın soru önergesine cevabım: 
Birinci sorunun cevabı: 12.12.2004 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan ve 1.6.2005 tarihinde 

yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda, özellikle kadına karşı işlenen suçlar bakımından önemli 
düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler arasında, kasten adam öldürme suçunun ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektiren nitelikli hallerinin düzenlendiği maddeye de "töre saikiyle" 
ifadesi eklenerek en yüksek cezayla cezalandırılması yer almaktadır. 
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İkinci sorunun cevabı: Bu süreç içerisinde, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinas
yonunda, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan raporun yanı sıra, AK Parti kadın 
milletvekilleri, TBMM Adalet Komisyonunu temsilen iki üye, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
ve Aile Araştırma Genel Müdürlüğünün temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından oluşturulan 
görüş ve öneriler de TBMM Başkanlığına iletilmiş ve Adalet Komisyonu çalışmalarında da değer
lendirilmiştir. Bu işbirliği çabalan sonucunda töre cinayetlerinin en yüksek ceza olan müebbet hapis 
cezasıyla cezalandırılması hükme bağlanmıştır. 

13 Ekim 2005 tarihinde töre ve namus cinayetleriyle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin 
sebeplerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonunda da Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzden bir 
temsilci görevlendirilmiştir. 

Töre cinayetlerinin engellenmesi konusunda, gerek kurumsal düzeyde ve gerekse projeler çer
çevesinde tüm bakanlıklarla da işbirliğimiz sürmektedir. Toplumsal zihniyet değişimi ve dönüşümü 
içinde uyguladığımız projeler vardır. 

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün birinci sorusunun cevabı: 58 ve 59 uncu hükümetler 
döneminde Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler, Kadının Statüsü, Aile Araştırma, Özürlüler İdaresi 
Başkanlığına toplam 1 633 personel ataması yapılmıştır. 

İkinci soruya cevabımız: Bakanlığıma bağlı kurumlarda 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde 
toplam 172 personelin idarî görevlere vekâleten ve tedviren görevlendirilmeleri yapılmıştır. 

Üçüncü sorunun cevabı: Bakanlığıma bağlı kurumlarda idarî görevlerde bulanan personelden 
3'ü başka yerlerde görevlendirilmiş olup, herhangi bir harcırah ödenmemiştir. 58 ve 59 uncu 
hükümetler döneminde asıl ve vekil olarak 4 kurumdan 162 idareci görevden alınmıştır. 

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in birinci sorusunun cevabı: Çocuk yuvalarında 8 kuruluş 
müdürü hizmetin gereği görevlerin daha aktif ve verimli olarak yapılabilmesi amacıyla görevden 
alınmış, buna karşılık 6 çocuk yuvasına kuruluş müdürü ataması yapılmıştır. Huzurevlerinde top
lam 3 huzurevi kuruluş müdürü görevden alınmış, buna karşılık 6 huzurevi kuruluş müdürü ataması 
yapılmıştır. Bu kuruluşlara yapılan atamalardan sadece 3 kuruluş müdürünün ilahiyat fakültesi 
mezunu olduğu... İddia edildiği gibi kuruluş müdürlüklerine imam-hatip mezunu ve ilahiyat mezun
larının ağırlıklı olarak atamasının yapıldığı konusu doğru değildir. 

İkinci sorunun cevabı: Birinci sorunun cevabında da belirttiğimiz gibi, söz konusu kuruluş 
müdürlerinden 3'ü ilahiyat eğitimi almış olmakla birlikte, bu personelin de daha önce kurum per
soneli olduğu, kurumda ve diğer kamu kuruluşlarında da asaleten idarecilik yaptıkları... Görevlerin
de bulunan ve idarî tecrübesi bulunan kişiler arasından seçilerek atamaları yapılmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü soruların cevapları: Kurumumuz emrine yapılan her türlü atamalar 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1999'da çıkarılan 
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak 
yapılmaktadır. Kurum tecrübesi ve liyakat ilkelerine de ayrıca önem verilmektedir. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın sözlü soru önergesine cevabımız: Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Üçüncü Ülke 
Programının alt bileşenlerinden biri savunuculuk alt programı olup, yürütücülüğü Bakanlığıma bağ
lı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Yerel yönetimler ve kadm-erkek eşitliği eğitim programının pilot uygulamalarından birisi de 
Denizli İlinde gerçekleştirilmektedir. 30 Kasım 2004 tarihinde bu pilot uygulamalardan birisi 
Denizli'de gerçekleştirilmiştir. Bir günlük eğitim programında merkez il ve ilçe belediye başkan-
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larıyla bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca, Denizli İline bağlı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Çocuk 
Yuvası, Buldan çocuk yuvası, çocuk ve gençlik merkezi, yetiştirme yurdu, huzurevi, yaşlı bakımevi 
ve rehabilitasyon merkezi, Çivril Huzurevi, kadın konukevi, toplum merkezi gibi kuruluşlarla hiz
met verilmektedir. 

Denizli İlinde 15.11.2001 tarihinde hizmete açılmış bulunan 20 kapasiteli Denizli kadın 
konukevi de istismar ve şiddete uğrayan ya da bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerini sür
dürmektedir. Açılışından 2005 Ağustos ayı sonuna kadar 160 kadın ve anneleriyle birlikte kuruluşa 
kabulleri yapılan 143 çocuk hizmetten yararlanmıştır. 

Denizli Huzurevine büyük onarımda kullanılmak üzere 2004 yılı için 150 milyar, Kadın 
Konukevinin onarımı için 30 260 000 000 ödenek gönderilmiş, 2005 yılı içerisinde de Denizli 
Çocuk Yuvasına 80 000 YTL, Denizli Yetiştirme Yurduna da 100 000 YTL ödenek tahsis edilmiş
tir. Denizli İli kuruluşlarına 2004 yılında toplam 1 810 489 500 000 YTL ödenek gönderilmiş, 2005 
yılı içerisinde de 136 800 yatırım, 3 957 915 olmak üzere toplam 4 094 715 000 YTL ödenek yol
lanmıştır. AK Parti İktidarları döneminde Denizli İlinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüklerine bağlı kuruluşlara diğer kurum ve kuruluşlardan naklen 23 açıktan 3 
olmak üzere toplam 26 personel ataması yapılmıştır. 

Antalya Milletvekili Feridun Baloğlu'nun soru önergesine cevabımız: Bakanlığıma bağlı kaç 
adet yurt vardır diye... Bu soruyu yetiştirme yurdu olarak algılayıp, cevabı bu şekilde hazırladık, 
çocuk yuvası olarak düşünmedik. Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı 96 yetiştirme yurdunda toplam 10 545 çocuk, genç bannmaktadır. Son beş yıl 
içerisinde de yetiştirme yurtlarında bakılan çocuk sayısı yıllara göre 2000 yılında 9 087, 2001'de 
9 267, 2002'de 9 554, 2003'te 9 988, 2004'te 9 948 ve Ekim 2005 tarihi itibariyle de 10 545'tir. 

Üçüncü soruya cevap: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağ
lı çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında toplam 4 982 personel görev yapmakta olup; son yirmi ay 
içerisinde toplam 831 personel alımı yapılmış; bunların 103'ü idarî, 553'ü tabip, sosyal çalışmacı, 
psikolog, diyetisyen, öğretmen, hemşire, memur ve diğer unvanlar da, 155'i ise bakıcı personel 
olarak alınmıştır. 

Yetiştirme yurtlarında son iki yıllık süreçte ölümle sonuçlanan iki olay yaşanmıştır. Bunların 
her ikisi de intihar vakasıdır. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'in soru önergesindeki 1 inci soruya cevap: 58 ve 59 
uncu hükümetler döneminde, Bakanlığıma bağlı kurumlarda toplam 873 personelin devlet memur
ları sınavıyla ataması yapılmıştır. 

İkinci soruya cevap: Bakanlığıma bağlı kurumlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna 
göre yapılan açıktan atamalar ÖSYM tarafından yapılmaktadır, kurumumuzun herhangi bir 
müdahalesi ve dahli yoktur. 

Geçici işçi statüsünde, Bakanlığıma bağlı herhangi bir kurumda personel istihdam edilmemektedir. 
Dördüncü soruya cevap: Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğünde istisnaî kadro alarak 1 adet personel ataması yapılmıştır; bu da, özel kalem 
müdürüdür. 

Beşinci soruya cevap: Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünde 28.11.2002-30.12.2005 tarihleri arasında, 14 personel, devlet memurluğundan çıkar
mayı gerektiren zimmet, hırsızlık, evrakta sahtekârlık, ihaleye fesat karıştırmak, menfaat temin et
mek, cinsel taciz, gayri ahlakî tutum ve davranışlarda bulunmak gibi, Yüksek Disiplin Kurulu 
kararıyla; 3 personel, 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi gereğince, memurluktan alınma şartların
dan herhangi birini taşıması veya kaybetmesi maddesine dayalı olarak görevden alınmış; toplam 17 
personelin görevine son verilmiş olup, bunlardan mahkeme kararıyla dönen henüz olmamıştır. 
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Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 
sorularının cevapları şu: Genel toplam içerisinde... çocukların korunması konusunda Bakanlığıma 
bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, kısaca, özetlemek 
gerekirse, şu şekildedir: 

Bir, yetişkin ve çocuk hükümlü ve tutukluların aile envanteri çalışması, araştırması. 
İki, kapkaç suçluları araştırmasıdır. 
Yukarıda bahsedilen ve çocukların korunmasının hedeflendiği, yetişkin ve çocuk hükümlü ve 

tutukluların aile envanteri çalışması ve kapkaç suçluları araştırmasında da Adalet Bakanlığıyla or
tak çalışmalar yürütmekteyiz. 

Sokakta çalışan, sokakta yaşayan çocukların sorunlarının tespit ve çözüm önerileri ve şiddeti 
önleme platformu çalışmaları sürdürülmektedir. Toplam olarak, bu çalışmalarda da, yine, özetle -
çok kapsamlı çalışmalardır bunlar, bu süreç içerisinde cevaplandırmak biraz güç, o sebeple, özetle 
veriyorum, ayrıntılı olarak, talebi halinde milletvekilimize de gönderebiliriz bu çalışmaları- sokak
ta yaşayan, çalıştırılan çocuklarla ilgili olarak, konunun tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla, 
Başbakanlığımızın talimatları ve Devlet Bakanlığımın Başkanlığında, Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından oluşan bir komite kurulmuştur. Bakan
lardan oluşan komitenin talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü tarafından, sokakta yaşayan, çalıştırılan çocuklara yönelik, koruyucu, önleyici ve 
rehabilite edici hizmetleri içeren bir model hazırlanmıştır. 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde, İstan
bul'da, sokakta yaşayan, çalıştırılan çocuklara yönelik hizmet modeli koordinasyon toplantısı da, 
Başkanlığımda, diğer bakanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Son olarak, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalarla ilgili, 21.12.2005 
tarihinde 5 bakanın katılımıyla, tekrar, sonuçlan değerlendiren bir koordinasyon toplantısı gerçek
leştirilmiştir. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'in sorusunun birinci cevabı şu: İğdır İline 2004 yılı 
içerisinde toplam 282 772 550 000 Türk Lirası ödenek gönderilmiş olup, bu ödenekten, 164 520 950 000 
Türk Lirası harcanmıştır. 2004 yılında yatınm ödeneği bulunmayıp, ödeneğin hepsi cari giderlerde 
kullanılmıştır. Söz konusu ödeneğin kullanılmamış kısmı da tenkis olunmuştur. 

İkinci cevabım şu: İğdır İline, 2005 malî yılı bütçesinden, 96 350 YTL yatınm, 302 934 YTL 
de cari olmak üzere, toplam, 399 284 YTL ödenek göndermiştir. Yatırım ödeneği olan 96 350 YTL, 
İğdır Anadolu Kalkınma Vakfı Toplum Merkezinin büyük onarımı için kullanılmıştır. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın sözlü sorusunun; birinci cevabı: Bakanlığıma 
bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen cevaba göre, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde 
Başkanlığımıza 11 adet naklen personel atanmıştır. Bunlardan üst kadrolara atanan personelin isim
leri ve geldiği kurumlar şöyledir: 

Abdullah Güven, Sağlık Bakanlığı; Osman Çetinkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı; Ekrem 
Baytaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Abdülkadir Anaç, Sosyal Hizmetler Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü; Mustafa Kazkayası, Millî Eğitim Bakanlığı. 

Yine, Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasasının 6 Kasım 2004 
tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, 1 genel müdür, 3 daire başkam olmak üzere, toplam 15 
atama gerçekleştirilmiştir. Görevleri ve geldikleri kurumlar şu şekildedir: Genel Müdür Esengül 
Civelek, Türkiye Kalkınma Bankası; Daire Başkanı Sedat Ahi, Aile ve Araştırmalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü; Daire Başkanı Zehra İmamoğlu, Gümrük Müsteşarlığı; Hukuk Müşaviri Gülsüm 
Büker, Başbakanlık; Daire Başkanı Selda Özgüven ise İçişleri Bakanlığından gelmiştir, 7.10.2005 
tarihi itibariyle de görevinden ayrılmıştır. 
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Bakanlığıma bağlı Aile Araştırma Kurumundan verilen cevaba göre, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 74 ve 76 ncı maddeleri gereğince 47 personelin ataması yapılmıştır. Genel Müdür
lük görevini vekâleten Genel Müdürlüğümüz Uzmanı Nesrin Avşar Çelik yürütmektedir. 

Eğitim ve Yayın-Dokümantasyon Daire Başkanlığını Mesut Taşçı, Aile ve Sosyal Sorunları 
Araştırma Daire Başkanlığını İsmail Yelpaze, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkan
lığını Bekir Sıtkı Bayoğlu, Dışilişkiler Daire Başkanlığını Necdet Eyikoçak yürütmektedir. Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığına Millî Eğitim Bakanlığından Şube Müdürü Nurcan Çetin atanmıştır.. 

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez 
teşkilatı ve taşra teşkilatına ait kuruluşlarda, 30.12.2005 tarihine kadar, genel idarî hizmetler, sağlık 
hizmetleri, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfı gibi hizmet sınıflarına toplam 527 personelin 
naklen ataması yapılmış olup, bunlardan üst yönetim kadrolarına atanan Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. İlhan Bilge, SSK Genel Müdürlüğünden naklen; Genel Müdür Yardımcısı Sefer Koç, Denizcilik 
Müsteşarlığından naklen; Eğitim Merkezi Daire Başkanı Halit Lütfı Öztürk, Millî Eğitim Bakan
lığından naklen; Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Çuhaz, Van Belediye Başkanlığın
dan; Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Özcan Kars, Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlisi 
görevinden sonra kurumumuza açıktan atanmıştır. 

Aynı dönemde istisnaî kadrolara atanan personel sayısı sorusuna gelince: Az önce cevap
ladığım gibi, istisnaî kadroya sadece 1 personel ataması yapılmıştır; bu da, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürünün Özel Kalem Müdürü olarak atanmıştır. 

Üçüncü sorunun cevabı: 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde Başbakanlık ve diğer bakanlık
lar ile kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığıma bağlı kurumlara vekâleten, asaleten ve geçici 
görevli toplam 563 personel ataması yapılmıştır. 

Dördüncü sorunun cevabı: Bakanlığıma bağlı kurumların merkez teşkilatında kadrolu ya da 
geçici olarak çalışılan personele, dönersermaye olmadığından, herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in sözlü sorularına vereceğimiz cevaplar sırayla şu şekil
dedir: Yine, bu soruda da yetiştirme yurtları olarak soruluyor. Biz, yuvalar ve yetiştirme yurtlarına 
genel olarak cevap veriyoruz. "Yuvalarda ve yetiştirme yurtlarında yaşanan taciz ve tecavüz olay
larında son yıllarda ciddî bir artış olduğu iddiası vardır..." Böyle bir artış söz konusu değildir; tam 
tersine, bu tür olaylarda ciddî bir azalma söz konusudur. 

Kuruluşlarımızda -ki, oransal olarak bunların da ayrıntılarını verebilirim- sosyal hizmet uz
manı, psikologlar, çocukların aileleri ve yakın çevreleriyle de meslekî çalışmalar yapmaktadırlar. 
Çocukların psikososyal gelişimlerindeki olumsuzlukları bir an önce rehabilite ve tedavi edilmeye 
çalışılmakta, çocuk, sosyal, kültürel faaliyetlere yönlendirilmekte, eğitimlerini başarılı bir şekilde 
sürdürmeleri için gerekli takip ve izlenmesi sağlanarak rehabilitasyon ve çözümüne yönelik çalış
malar yürütülmektedir. 

Toplu yaşanılan kuruluş ortamlarının yarattığı sakıncalar ve yukarıda konu edilen olumsuzluk
lar dikkate alınarak, farklı hizmet modelleri de geliştirilmeye başlanmış ve bu konudaki çalışmalar 
yaygınlaştırılmaktadır. En önemli projelerimizden "sevgi evleri" ve "grup evleri" projesi de bu yön
deki önemli çalışmalarımızdan biridir. 

İkinci sorunun cevabı: Bu tarz olayların yaşanmaması ve hizmetin kalitesinin artırılması 
amacıyla, özellikle sorun yaşanılan konulara ilişkin, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlardan 
uzman katılımcılar sağlanarak, hizmetiçi eğitim programları da düzenlenmektedir. Yaklaşık 3 000 
küsur personelimizin hizmetiçi eğitimini tamamlamış bulunmaktayız. 

Üçüncü sorunun cevabı: Yuva ve yetiştirme yurtlarında bakılan çocuklarımızın sayılarındaki 
artışın, son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, göç gibi olgularla, aile yapısındaki değişik
liklerle de ilgili olduğu düşünülmektedir. 
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Yıllara göre, koruma altına alınan başvurular şu şekildedir: 2001 yılında 5 122 kişi, 2002 yılında 
7 906 kişi. Dikkat ederseniz, en yüksek artışın olduğu yıl 2001 ile 2002 arası. 2003 yılında azalma var, 
7 392 kişi, 2004 yılında 6 193 kişi, 2005 yılı içerisinde, ilk dokuz ay olarak, 4 052 kişi kuruluş 
bakımına alınmıştır. Ancak, başvurular azalmasına rağmen, başvuru yapılan işlemler sonucunda 
kuruluş bakımına alınma sayılarında yüzde 10 civarında da bir artıştan söz etmek mümkün. 

Personel yetersizliğine ilişkin dördüncü sorunun cevabı: SHÇEK Genel Müdürlüğü olarak, 
merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere, 58 inci hükümet döneminde, kamu personel sınavıyla, Sağ
lık Bakanlığı kurasıyla, 3413 sayılı Kanun kapsamında, korunmaya muhtaç çocuklar arasından ol
mak üzere, açıktan 184, istifa ve müstafi sonrası açıktan 17, kurumlararası naklen 342, 59 uncu 
hükümet döneminde ise, açıktan 757, istifa ve müstafi sonrası 48, kurumlararası naklen 177 kişi ol
mak üzere, toplam 1 523 atama yapılmıştır. 

İzmir Milletvekili Sayın Vezir Akdemir'in sözlü soru önergesine cevabımızdır. 
Birinci cevabımız: îzmir İli içerisinde, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik olarak, 3 çocuk 

yuvamızda hizmet verilmekte olup, toplam kapasitesi 307 çocuğa hizmet verecek şekilde yapılan
dırılmıştır. 

Ayrıca, bu 3 kuruluşumuzun kayıtlarında olup, aynî, nakdî yardımla, Eve Dönüş Projesi doğ
rultusunda işlem yapılan 71 çocuğumuz, ailelerin yanında desteklenmektedir. Korunmaya muhtaç
lığı ekonomik nedenlerle tespit edilen çocukların, kuruluş bakımına alınmadan, aynî ve nakdî yar
dımla desteklenerek, aile birlikteliği içerisinde büyümeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla, 2005 yılı 
içerisinde, nakdî yardım miktarının oranı da yüzde 100 artırılmıştır. 

Çocuklarımızın ev tipi modellerde büyümeleri için illerin ihtiyaç duyacağı sayıda çocukevi açıl
ması da planlanmaktadır. 2006 yılında ülke genelinde 50 çocukevi açılabilmesi için de çalışmalar 
sürdürülmektedir. Çocuklarımızın ev tipi modellerde büyümeleri için illerin ihtiyaç duyacağı sayıda 
çocukevi açılması ve bu çocukevleri uygulamasının 5-8 kişilik gruplar halinde planlanması, kuruluş
larımızın yeniden yapılandırılarak ev ortamına dönüştürülmesi ve ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 

"Sevgi evleri" uygulamasıyla ise, yeni yatırım programına alınan çocuk yuvalarının, artık, ev 
tipi küçük villa, bağımsız bir şekilde oluşturulan evlerin ve sitelerin planlanması şeklinde gerçek
leşmektedir. 

İzmir İlinde bulunan özürlülerimizin bakım ve rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla, Kar
şıyaka Çocuk Yuvasının bir bölümünün bu amaçla yeniden düzenlenmesi çalışmaları da sürdürül
mektedir. Projelerimiz, ilin talebi doğrultusunda da gerçekleşmektedir. 

İkinci cevabımız: 2005 yılı içerisinde, İzmir İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarına 24 personel 
ataması yapılmıştır. Personel sıkıntısını giderici çalışmalarımız da sürdürülmektedir. 

Mümkün olduğu kadar kısa sürede cevaplandırmaya çalıştık. Cevaplarımız çok daha ayrıntılıy
dı, özet geçmeye çalıştım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü sorulara verdiğimiz cevaplar bu kürsüyle sınırlı 
değildir, Parlamentonun denetim rolü çerçevesinde ayrıntılı olarak da bilgi aktarmaya devam 
edeceğiz. 

Yaklaşan Kurban bayramımızın, mübarek Kurban bayramımızın milletimize hayırlar, uğurlar 
getirmesini temenni ediyorum. 

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün amir hükmü gereğince, soru önergesi cevaplandırılan sayın 

milletvekillerimize yerlerinden söz vereceğim. 
Sayın Bilgehan, buyurun. 
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AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (Ankara) - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Ben bu soruyu soralı üç yıl olmuş. Ne yazık ki, üç yıl içerisinde, töre cinayetleri Türkiye'nin 

gündeminde yer almaya devam ediyor. Sizden önceki Bakan arkadaşınıza sormuştum; ama, konu 
hâlâ gündemde. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Töre ve Namus Cinayetlerini Araştırma Komisyonu ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü verilerine göre, son beş yıl içinde 1 091 töre suçu işlenmiş, bunların 322'si namus 
gerekçesiyle. 

Belirttiğiniz gibi, 1 inci sorumdaki, Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin değişimiyle il
gili konularda önemli düzenlemeler yapıldı yeni Türk Ceza Kanunuyla ve bu düzenlemeleri zaten 
birlikte yaptık. Buna rağmen, uygulamada önemli eksiklikler, sorunlar olduğunu görüyoruz; zira, 
cezalarda "namus" kavramı hâlâ hafifletici neden olarak uygulanıyor, kabul ediliyor. Bunun, o 
zaman da bizim çok sık vurguladığımız "namus" ile "töre" terimleri arasındaki ayrılıktan, yanlış al
gılamadan ileri geldiğini sanıyorum. Yani, bu insanlık suçuna bir isim verirken korkmamamız 
lazım; yani, töre diyerek bu suçu hafifletmiş olmuyoruz, namus diyebilmemiz gerekirdi. 

İkinci sorum güvenlik güçleriyle ilgiliydi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıyla işbirliği içinde ol
duğunuzu söylediniz. Oysa, ben, cevabınızın biraz daha somut olmasını beklerdim. Örneğin, güven
lik güçlerinin bu konuda eğitimi yapılıyor mu? Daha somut olarak, kadın polis oranı ne kadar ar
tırılmıştır? Bu oran çok önemlidir, bilinçlendirme konusunda da önemlidir. Oysa, kadın polis 
oranının düştüğünü sanıyorum. 

Sığınma evleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermediniz. Avrupa Birliği şartlan ve yeni 
Belediyeler Kanununa göre 50 000 kişiye bir sığınma evi düşmesi gerekiyor. Türkiye'de, bugün, kaç 
tane kadın sığınma evi vardır? Bu konuda belediyelerimizin duyarsız olduğunu düşünüyorum. Baş
ka konularda çok mahir ve çalışkan oldukları halde, bu konuyu görmezden geliyorlar. 

Sivil toplum örgütleriyle de işbirliği içinde olduğunuzu belirttiniz. Bu konuda, kaynak aktarımı 
konusunda biraz daha fazla bilgi istiyorum; çünkü, bildiğim kadarıyla, sivil toplum örgütleri kendi 
imkânlarıyla, birtakım bilinçlendirme çalışmaları, kampanyalar yapıyorlar; ama, sizin desteğiniz, 
devlet desteği, Bakanlığınızın desteğinin ne kadar olduğunu bilemiyorum ve bu destek olmadığı 
sürece de, bu sivil toplum örgütleri, özellikle, yurt dışından, çeşitli fonlardan yardım almak zorun
da kalıyorlar. Bu, bugünkü Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizde, artık, normal kabul edilebilir; ama, 
yine de, yanlış algılanmalara, yanlış değerlendirmelere yol açıyor... 

BAŞKAN - Sayın Bilgehan, istirham ediyorum... 
AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (Ankara) - Peki efendim. 
Örneğin, 4320 sayılı Aileyi Koruma Kanunu da bilinmiyor. Bunun daha fazla tanıtılması 

gerekiyor. Neler yapıyorsunuz? 
Sayın Bakanım, biliyorum, hükümetteki bütün diğer bütün bakanların görevleri sizden farklı. 

Onlar sayılarla, üretimle, tüketimle ilgileniyorlar. Sizin göreviniz, zihniyet değişikliği. Bunun çok 
zor olduğunu biliyorum ve size başarılar diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilgehan. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Gülsün Hanımın sorularına verdiğimiz cevaplarda... Gerçekten, o tarihten bu tarihe de çok 

olumlu gelişmeler oldu. Her şeyden önce, Türkiye'de, töre cinayetlerine ilişkin olarak, aile içi şid
dete ilişkin olarak hem oluşturulan platformlar hem de toplumsal duyarlılığın ciddî oranda arttığı 
bir döneme girdik. Geçen yıl itibariyle de bunların çok tartışıldığını biliyorum; ama, önceki yıllara 
göre ciddî ilerlemeler kaydettik. 
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Türk Ceza Kanunundaki namus ve töre kavramındaki tartışmanın hukukî ve teknik bir tartış
ma olduğu bir gerçek. Namus kavramı, sadece insanların bu alanlarıyla sınırlı değil. Bir bilimsel ah
laktan da söz ediyoruz; bilimsel namustan da söz edebiliriz. Dolayısıyla, namus, kapsam itibariyle 
çok geniş. Benim de içinde bulunduğum ve taraftar olduğum görüş, töre cinayetlerinin çok daha 
simgesel ve belli bir olaya yönelik olmasıydı. Namus, kavramsal olarak çok geniş bir kavramdı ve 
bu konuda, uygulanma safhasında, yargıçların şu ankinden çok daha karışık vakalarda, karışık olay
larda hükümlerini vermelerinde ciddî hukuk ihlallerine de, adaletsizliğe de yol açılabilirdi. Bu 
sebeple, burada bir hukukî teknik terim tercihi yapılmıştır. Yoksa, kadınların ve kadınlara yönelik 
uygulanan şiddetin hiçbir hafifletici nedeni olamaz. Hafifletici neden uygulamalarına ilişkin olarak 
da, özellikle son dönemde basında yer alan haberlere baktığımız zaman, çoğu zaman suç tarihi veril
miyor. Suç tarihi, sanığın lehine olan tarihtir. Sonuçta 2002 yılında işlenmiş bir töre cinayetinin yar
gılaması ve hükmü bugün veriliyorsa, elbette suçun işlendiği tarihteki indirim koşullarından da, 
sanığın lehine olduğu için yararlandırılıyordur diye düşünüyorum. 

Özellikle aile içi şiddete yönelik koordine olduğumuz kurumlar ve kadına yönelik şiddeti ön
lemek için yaptığımız çalışmalar çok kapsamlı. Bunu yazılı olarak da sunmayı tercih ederim. Ama, 
hizmet içi eğitimde geçen yıl itibariyle İçişleri Bakanlığı yaklaşık 100 000 küsur emniyet men
subunu eğitti ve İçişleri Bakanımız şiddet konusunda emniyetin duyarlılığı için çok önemli bir 
genelge yayımladı. Dün itibariyle de Sayın Adalet Bakanımız Ailenin Korunması Kanunu konusun
da bir genelge yayımladı. Bu genelgeyle, ailenin korunması hükümlerinin uygulanması esnasında 
hem müdahalelerin hem yargının derhal koruma kararları vermesi, bu konudaki kararları geciktir
meden vermesi konusunda hassasiyetini gösterdi. 3 Aralık tarihinden itibaren, şiddet ve istismara 
uğrayan kadınların da başvurabileceği 183 numaralı telefon hattımıza 24 saat işlerlik kazandırdık. 
Bize bu anlamda başvuran kadınlarımızın tamamına bu anlamda koruma sağlıyoruz. 

Belediyelerimizin sığınma evleri konusundaki çalışmalarının yavaş gittiği bir gerçek; fakat, 
Türkiye'de, sadece kadın politikaları konusunda değil, sosyal politikalar konusunda da, merkezî 
idare tarafından yürütülen tüm bu hizmetler, kurumsal kapasiteleri anlamında belediyelerimiz çok 
da hazırlıklı değiller sosyal politikalara. Bu dönem ve dönemecin, bunlara da bu anlamda olumlu 
katkısı olacağını düşünüyorum. Biz, belediyeleri bu konuda yüreklendiriyoruz. Yaklaşık 1 400 
belediye başkanına, ben, bizzat yazı yolladım ve kadın politikaları konusunda, yapmaları gereken
ler konusunda, bizim, bilgilendirici, mihmandar olarak, yönlendirici Bakanlık olarak çalışacağımızı 
söyledim; ama, bu çalışmalardan sonra da iyimserim; çünkü, ciddî oranda, belediyelerden bize 
dönüşler var, kadın merkezleri ve sığınma evleri oluşturmakla ilgili olarak. 

Onun dışında, cevap vermediğim bir şey var mı, bilmiyorum; ama, eğer, eksik kalmışsa, daha 
sonra... 

Ben de, sizin çalışmalarınız için teşekkür ediyorum, sorularınız için de; sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Saygıdeğer arkadaşlanm, Sayın Bakanım, sizden de istirham edeyim, bundan sonra, arkadaş

larımız topluca konuştuktan sonra, ben, tek tek sizin sözünüzü kesmeyeyim; isterseniz kürsüden, is
terseniz yerinizden, cevap verebilirsiniz. 

Evet, ilk açıklama Sayın Ufuk Özkan'ın. 
Buyurun. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben de, önce, sorunun ne kadar geç cevaplandığını dile getirerek başlayacağım. Gerçekten, tam 

790 gün sonra cevaplandırılan bir soru. O günden bu güne çeşitli düzenlemeler yapılmasına rağmen, 
geldiğimiz noktada gerekli düzenlemenin yapılamadığı, çeşitli aksaklıkların, çeşitli problemlerin, 
hâlâ, devam ettiği göz önündedir. 
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Bunlarla ilgili çeşitli rakamları vereceğim. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın 
özürlü vatandaşlar içindeki oranı yüzde 39,72. Hiç eğitim almayan engelli vatandaşlarımızın oranı yüz
de 79,55. Yine, engelli vatandaşlarımız arasında İŞKUR hizmetinden yararlananların oranı yüzde sıfır. 

Değerli arkadaşlarım, 8 431 437 engelli vatandaşımızın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yaklaşık 
bir ülke nüfusuna yakın insanımız engelli; ama, vatandaşlarımızı toplumun içinde görebilme şansı 
hiç elde edilemiyor, göremiyoruz. Göremeyişimizin sebebi, dışarıda yaşam olanaklarının son derece 
sınırlı olması, çalışma olanaklarının son derece sınırlı olması. Bu ciddî nüfusa sahip vatandaş
larımızı toplum içinde daha çok görebilmenin çalışmalarının yapılmasını tavsiye ediyorum. 

Yine, İŞKUR'un yayımladığı istatistik! bir bilgiye göre, 2004 yılı itibariyle iş arayan özürlü 
sayısı, 2 773; oysa, özürlülere açık olan kontenjan sayısı kamuda 4 254; özel sektörde 15 990. Bu 
rakamlar görülmesine rağmen, işe başlamak için sırada bekleyen vatandaşlarımızın sayısı 62 776. 
Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, hiçbir rakam sağlıklı bilgiyi bizim karşımıza koymuyor. O 
bakımdan, Bakanlığınızın ya da ilgili bakanlığın, yurt çapında bir tarama yapıp, gerçek ve doğru bil
gileri saptamasının, engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmasındaki en önemli işaretlerden 
birisi olacağını düşünüyorum. 

Yine, toplumun yaklaşık yarısı, engelli vatandaşlarımızın ailesi. Her engelli vatandaşımızın bir 
anne-babası ve bir kardeşi olduğunu düşünsek, yaklaşık 34 000 000 insanımızı direkt ilgilendiren 
bir konuda, engellilerin ve engelliye yaklaşım konusunda, ilkokuldan başlayarak vatandaşlarımıza, 
çocuklarımıza bir eğitim vermeyi düşünüyor musunuz? Böyle bir programınız var mı? 

Yine, engelli vatandaşlarımızın, bilhassa, ortopedik özürlü vatandaşlarımızın yaşamını kolay
laştırmak için... İzmir'deki Atatürk İl Halk Kütüphanesinde dahi ortopedik özürlü vatandaşımızın 
bu kütüphaneden faydalanma şansı yok. Bunun gibi, kamuda ve özel sektörde yüzlerce kurumumuz 
var. Bu kurumlara yaptırımı zorlayacak mısınız? 

Bilgisayar, muhasebe, el sanatları, santral operatörlüğü gibi mesleklerde öncelikli olarak engel
li vatandaşlarımıza, bu işleri yönlendirecek bir çalışmayı yapacak mısınız? Yine... 

BAŞKAN - Sayın Özkan... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Son soruyu soruyorum Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum... 
BAŞKAN - Hayır, bunlar soru değil de... Arkadaşlar, şunu istirham edeyim... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Konuyu açmak için soruyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Çok kısa bir açıklama için size fırsat verdik, ortam da müsait, ben, hiçbir millet

vekili arkadaşımın, genel itibariyle, sözünü kesmek istemiyorum; ama, daha kısa bir zamanda 
cevaplarlarsa memnun olacağım. 

Buyurun. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Teşekkür ediyorum; son, Sayın Başkanım. 
Medyanın, televizyonun ve gazetelerin bu kadar etkin olduğu bir ortamda, televizyonlar ve 

gazeteler sayesinde özürlü vatandaşlarımıza ait bir bölüm yapmayı, televizyonlarda ve gazetelerde, 
bunlarla ilgili bir çalışmayı, medya sorumlularıyla görüşmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Buyurun Sayın Pekel 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Malatya'da yaşanan olaylarda göremediğimiz Sayın Bakanı, cevaplar için de olsa burada gör

mekten memnuniyet duyduğumu ifade etmekle söze başlamak istiyorum; ancak, bu memnuniyetimi 
gölgeleyen, özellikle geciken cevabı toplumsal olarak yaşadığımız o acı olaylarla almak bu mem
nuniyetimi de gölgeliyor. 
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Ben ilk önergemi 12 Nisan 2004 tarihinde vermişim, bu atamalarla ilgili ve aradan yaklaşık 
dokuz ay geçmiş ve Ocak 2005 tarihinde Barbaros Çocuk Köyünde toplumumuzu derinden sarsan 
o olayı yaşamışız. Hemen onun arkasından, 1 Şubat 2005 tarihinde, yine bu Barbaros Köyüyle bağ
lantılı önergemi vermişim; cevap beklerken, Ekim 2005 ayında Malatya Çocuk Yuvasında olay 
yaşanmış. O nedenle, ben diğer arkadaşlarım gibi cevabın geç verilmesinden yakınmayacağım; çün
kü, ben ve toplum, benim soru önergemde dile getirdiğim sıkıntıların karşılığını çok ağır bir şekil
de cevap olarak yaşayarak aldık. Oysa, bu önerilerimiz dikkate alınmış olsa, yeterli personel o 
kurumlarda görevlendirilse ve bu görevlendirilmede liyakat, bilgi, birikim ön plana çıkarılmış olsa 
ve bu konuda Bakanlığınız denetim mekanizmaları oluşturup onu işletse ve sizin, son dönemde, 
Bakanlığınızda, geldikten sonra "her çocuk yuvasında muhbirlerim var, onlardan haber alıyorum, 
gereken yapılıyor" denmesi yerine, az önce saydığım diğer konular dikkate alınıp gerekleri yapıl
mış olsa bunlar yaşanmazdı. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çok önemli bir hizmet veriyor. Annesiz, babasız, 
kimsesiz kalmış ya da olup da ilgilenmeyen insanların çocukları, yani hepimizin çocukları, yani 
toplumumuzun geleceği, son derece önemli olan o grubun kendi çocuklarımızdan daha önemli ol
duğunu, onların üzerinde çok, anne-baba şefkatinin de ötesinde, devletin sıcaklığını hissettirmenin 
bir görev olduğunu biliyorum; Anayasa da bu görevi size vermiş. Ancak, bu yaşananlar -ki, 
yaşananları da yine, üzüntüyle söylemek istiyorum- televizyonun, basının, ciddî sıkı takibiyle or
taya çıkmış ve kamuoyu da Bakanlığınız da, maalesef, bu şekilde bilgilenmiştir ve ben açıkça, 
sadece bunlarla sınırlı olmadığını, birçok yerde bu boyutta olmasa da bu olayların yaşandığını 
düşünüyorum ve bu yönde kaygılıyım. O nedenle, sizlerden, özellikle toplum adına ricam, bu konu 
üzerine, her ne kadar Bakanlığınızda geride bıraktığınız süre çok uzun, çok fazla değilse de ve 
Bakanlığa geldiniz ilk günlerde bu tür olayları yaşama şanssızlığını da yaşamış olsanız, önünüzdeki 
dönemde bu açığınızı kapatmanız, üzerinize düşen sorumluluğu, yasalarla size ödev, görev olarak 
verilen konuları yerine getirmeniz konusunda bir kez daha uyarıyor ve önümüzdeki dönemde bun
ların yaşanacağını, olumlu gelişmeleri toplum olarak hep beraber göreceğimizi umut ediyor, size 
basanlar diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pekel. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımız Çubukçu'yla teşekkür 

ediyorum, verdiği cevaplardan dolayı. İki yıl önce sorduğum, özellikle kadrolarla ilgili soruda, 
birinci soruma cevaptaki 8 053 atamanın devlet memurları sınavına göre yapıldığını söylemesinin, 
devlette devamlılığın ne kadar güzel bir örneği olduğunu burada belirtmek istiyorum ve Ecevit 
zamanında konulmuş olan bu sistemin, bundan sonra da iyi örnek olarak, üzerine daha iyilerinin 
konularak devam ettirilmesi... Hatta, geçici işçi olarak hiç almadıklarını, özel kalem müdürünü is
tisnaî kadroda aldıklarını beyan ettiler. Umut ediyorum ki, bütün bakanlıklarda da aynı özeni gös
terir hükümetimiz ve buradan, kendi Bakanlığına teşekkür ediyorum ve kendinden önceki Bakan 
Sayın Güldal Akşit Hanımefendiye de, bu titiz davranışından dolayı teşekkür ediyorum. 

Yalnız, ikinci sorumda öğrenmek istediğim, Sayın Bakanımdan "2004 yılı için İğdır'a 282 mil
yar lira ödenek ayrıldı ve bunun ancak 164 milyarı kullanıldı" dediniz. Yaklaşık 118 milyarı niçin 
kullanılmadı, sebebini sordunuz mu, kullanılması için ilgili görevliler uyarıldı mı? Uyarılmadıysa, 
Türkiye'nin en doğu ucunda, 200 000 nüfusa sahip bir il, özellikle, özürlüsüyle fazla olan bir il 
kabul etmek gerekiyor İğdır'ı da. Benim dikkatimi çeken şeylerden, Türkiye ortalamasında yüzde 
10'a varan özürlü bulunduğunu kabataslak bir rakamla hesaplarsak, İğdır'da yaklaşık 20 000'e yakın 
bir özürlü rakamı ortaya çıkmış oluyor. 

Mademki bu kadar bir ihtiyaç varken, ayrılmış olan bu ödeneğin kullanılmamış olmasını bir 
eksiklik olarak görmüyor musunuz? İlgilileri ne zaman uyaracaksınız; sormak istiyorum. 
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İkinci, yani, 2005 yılı ödeneğinde -ki ne kadardır toplamı, ben kaçırdım, alamadım- 96 000 
YTL'nin Anadolu Kalkınma Vakfı Toplum Merkeziyle kullandırıldığını söylediniz. Bu vakfın sizin 
Bakanlığınızla bağlantısı nedir; bu konuda bir açıklama getirebilir misiniz. Bu 96 000 YTL nerede 
kullanıldı ve ne üretildi? Bu konuda bir açıklık bekliyorum Sayın Bakanım. 

Buradan, şu yaklaşıma varmam İğdır için... Bana, sizin verdiğiniz cevap da bir yaklaşım geliş
tirdi; demek ki, Bakanlığımıza bağlı bu kurumlarca yürütülmekte olan projelerden, İğdır'ın yeterin
ce faydalandırılması için ek bir çalışma yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu konuya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 

Bu konuda yeterli bir çalışmanın yanında, sosyal riskleri azaltma projelerinin özellikle İğdır'a 
tanıtılması konusunda, Bakanlığınızın aktif hale gelmesini önermek istiyorum; çünkü, verdiğiniz 
cevap da, bana, bu şekilde bir uyarıda bulunmayı en azından haklı kıldı. Bu konuda desteklemeler, 
özellikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun... 

BAŞKAN - Sayın Akdemir, biraz kısaca... Konuşmanızı tamamlar mısınız, istirham ederim. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - En kısa sürede tamamlamaya çalışayım. 
BAŞKAN - Çünkü, çok kısa bir açıklama diye İçtüzükte amir hüküm var; yani, en az bakan 

kadar diğer arkadaşlar da bu şekilde ikinci bir açıklama yaparlarsa, takdiri Genel Kurula 
bırakıyorum. 

Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkanım, o kadar uzadığını düşünemedim ben, herhalde... 
BAŞKAN - Efendim, çok özel bir şeyler varsa, Sayın Bakanın makamı da açık; diğer şeyler 

Sayın Bakanla özel olarak da görüşülebilir, Genel Kurulda da görüşülebilir; onu söylüyorum. Yani, 
bu hususta konuşmanızı daha kısa bir zamanda toparlarsanız memnun olurum. 

Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - İğdır'da dikkate alınması gereken proje ve faaliyetlerde kadın

larımız önplanda tutulmalı; çünkü, Doğu Anadolu Bölgesi, sosyal yönden geri. Kadınlarımızın 
statüsü geliştirildikçe, eğitime ve sağlığa ayrılacak imkân da yeterli olacağından, bu konuda 
verecekleri destek için İğdırlılar adına teşekkür ediyor ve Başkanlığınıza da saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Sayın Bakanım, bu konuşmalara açıklık getirmek isterseniz ister yerinizden ister kürsüden, 

nasıl isterseniz; buyurun. 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok kısa bir açıklama 

getireceğim. 
Özürlülük ve özürlülere ilişkin Ufuk Özkan Beyin sorularına ve yorumlarına, özellikle yorum

larına katılmamak mümkün değil. İşte bu sebeple, özürlüler ve özürlülük alanında geniş bir politika 
değişikliğine ihtiyaç var. Türkiye'de, bugüne kadar, belki de kadınlara yönelik politikalarda da genel 
olarak yoksul başlı ve yardım endeksli bir politika öngörülürken, Özürlüler Yasasıyla birlikte -
2005'in belki de en önemli yasalarından birisiydi- artık toplumsal hayata tam ve eşit katılımlarını 
sağlamayı hedeflediğimiz özürlüleri, bireysel haklardan tam ve eşit olarak yararlandırdığımız, temel 
haklardan tam ve eşit olarak yararlandırdığımız, istihdam ve eğitim olanaklarından tam ve eşit 
olarak yararlandırdığımız bir kitle olarak düşünüyoruz. Bu sebeple de, Özürlüler Yasasının bu genel 
politika değişikliğine, özürlülük politikasına yönelik genel politika değişikliğine uygun olarak, 
mümkün olduğu kadar, özürlülük alanındaki olanaksızlıkları ortadan kaldırmayı hedefleyen yaygın 
politikalar uyguluyoruz. Bunlardan en önemlisi de, eğitim alanında verdiğimiz destek. Özürlüler 
Yasasından önce, Emekli Sandığı mensuplarının çocuklarının özel eğitim kurumlarındaki eğitim 
giderlerini devlet karşılarken, yasayla birlikte, sosyal korunma altında, SSK ve Bağ-Kurlu ailelerin 
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çocuklarının da özel eğitim imkânlarından yararlanmalarına olanak sağlayan bir düzenleme yapıldı 
ve bu, devlet tarafından karşılanıyor. 2006 yılı itibariyle de, hiçbir sosyal güvencesi olmayan çocuk
lann, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğümüz tarafından giderleri kar
şılanmak kaydıyla özel eğitim olanaklanndan yararlanmalannı sağlayacağız. Özellikle çocuklann, 
eğitim olanaklanndan tam ve eşit yararlanması en büyük hedefimiz. Yaklaşık 300 000 civannda, 
öğrenim çağında özürlü çocuk olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların henüz 24 000'i okullara 
gidebiliyor ve yine, Özürlüler İdaresi Başkanlığı olarak, yaptığımız bir projeyle, çocuklann özel 
eğitim giderlerini karşılamamıza rağmen, özel okullanna erişimlerinin giderlerinin de karşılan
masının eğitim olanaklannı artıracağı düşüncesiyle, yapmış olduğumuz bir projeyle, Devlet 
Bakanımız Sayın Beşir Atalay Beyefendiye bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonuyla, özel eğitim kurumlanna devam eden özürlü çocuklann tamamının eğitim kurumlanna 
erişim ve ulaşım giderlerini de, devlet olarak, biz karşılıyoruz bu yıl itibariyle. Bu sebeple, müm
kün olduğu kadar, hem yasanın tanıtımı hem özürlü çocuklanmızın eğitim olanaklarına kavuşması 
açısından çok sıkça vurgulamaya çalışıyoruz. İki kampanya yürütüyoruz özürlülere ilişkin; henüz, 
başlangıç itibariyle, biri başlamış olmakla, diğeri de etkin bir şekilde gelişsin istiyoruz. 

Söylediğiniz gibi, toplumsal duyarlılığın artınlması, özürlülerin haklanna saygı gösterilmesi, o 
haklann kullanılabilir kılınması açısından, devlete düşen görevlerden çok daha önemli bir rol üst
leniyor. Özellikle ortopedik engellilerin erişimlerini sağlayamayan fizikî mekânlar -kütüphaneler 
dahil- en önemli sorun. Özürlüler Yasası, yedi yıl içerisinde, tüm kamu kurum ve kurumlannın yedi 
yıl içerisinde, erişimini sağlayacak, özürlülerin erişimini sağlayacak, hayatlarını kolaylaştıracak 
fizikî şartlann oluşturulması zaruretini getirmiştir. Ümit ediyorum ki, inşallah, bu kapsamda, şu an
da, en hızlı şekilde, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlan, bir kapsam içerisinde hareket etsinler. 

Özürlü istihdamına yönelik olarak, özürlülerin eğitimi birinci planda. Biliyorsunuz, özellikle 
Avrupa Birliğinin en çok desteklediği projeler özürlü istihdamına yönelik; daha doğrusu, dezavan
tajlı gruplar dediğimiz, kadınlar, çocuklar ve özürlüler ve bunlann meslekî eğitimleri, istihdamını 
çok önemsiyor. Bu yıl itibariyle, hem korumalı işyeri kavramı, ilk kez, Özürlüler Yasasıyla birlikte 
geldi; ama, yasadan önce de, korumalı işyerleri uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaşıyor. 2005 
yılı, Sayın Başbakanımızın "Özürlü İstihdam Yılı" ilan etmesiyle, hem söylediğiniz gibi, yayın
ladığı genelge doğrultusunda, özürlülerin devlet dairelerindeki kontenjanlan ve özürlülerin özel 
kurumlardaki istihdam kontenjanlanmn uygulanması konusunda bir genelgesi olduğu gibi, 2005 
yılını Özürlü İstihdam Yılı ilan etmesinin de özürlü istihdamına yüzde 27 oranında bir artış sağ
ladığını rakamsal olarak biliyoruz, bunu da olumlu karşılıyoruz. Fakat, bu anlamda yürüttüğümüz, 
özürlülere yönelik Engel Yok Kampanyası dahil, Gökkuşağı Kampanyası dahil, tamamının toplum
sal bilinçlendirmeye yönelik olarak yürütüldüğünü de söylemek isterim. 

Diğer sorulan bilahara cevaplandırmak istiyorum. 
Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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16.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
17.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 

atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
18.- Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize işlemlerin

de çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/865) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
19 - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama kuyularının 

enerji trafosu ve panolarının TEDAŞ'ça sökülmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/867) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

20.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği yörelerdeki 
insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/942) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

21.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik sayaçla
rının yerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

23.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekelin özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) ve Maliye Bakam Kemal 
Unakıtan'ın cevabı 

24.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

25.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1509) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

26.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Tekel İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün 
İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1540) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

27.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1541) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e bağ
lı BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

29.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların özlük haklarını iyileştirmeye yönelik çalış
malara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı 
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30.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, yabancıların kira gelirlerinin vergilen
dirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı 

31.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Antalya'daki elektrik kesintilerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

32.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, kültür mantarı ana hammaddesinin KDV 
oranına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şimdi Maliye Bakanı Sayın Kemal 
Unakıtan'ın, gündemin sözlü sorular kısmının 9, 23, 31, 53,230, 231,252,275,276,277, 312, 320, 
326, 328 inci sıralanndaki soruları birlikte cevaplandırmak isteği vardır. Bu soruları önce sırasıyla 
okutup, sonra Saym Bakana, cevaplandırması için söz vereceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Niğde Merkez Yeşil Gölcük Kasabasında Toprak Su Kooperatifinin işlettiği 40'a yakın sulama 
kuyusu bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde sulama kuyularının enerji trafosu panoları TED AŞ tarafından kooperatifin 
borcu gerekçe gösterilerek sökülmüştür. 

Kooperatif yetkililerince bu durum AKP Niğde Milletvekillerine bildirildiğinde "yerel seçim
lerde partimizin oyunu yüzde 51'e çıkarın trafonuzu geri taktıralım" şekilde bir cevap verildiği belir
tilmektedir. 

Soru 1- Söz konusu enerji trafoları ve panoları hangi gerekçeyle sökülmüştür? 
Soru 2- Niğde ve diğer illerimizde faaliyet gösteren benzer durumdaki kooperatiflere de aynı 

işlem yapılmakta mıdır? 
Soru 3- Bu işlemden ötürü zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetleri nasıl önlenecektir? 
Soru 4- Bakanlığınıza bağlı kuruluşun faaliyet alanında olan bu konunun siyasî şantaj vesilesi 

olarak kullanılmasına müsaade edilecek midir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
Bilindiği üzere Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralarının başta insan sağlığı olmak 

üzere, ekolojik dengeye, tarım ve hayvancılığa olumsuz etkileri vardır. 
Bu etkilerin giderilebilmesi için; 
1- Termik santralardan etkilenen bölgede elektrik enerjisinde indirim yapmayı düşünüyor 

musunuz? 
2- Bu santrallarda çalışan işçi ve memurlara sağlıksız çalışma koşullan nedeniyle ek zam ver

meyi düşünüyor musunuz? 
3- Tarımsal sulama ve içme suyunda kullanılan enerjide indirim yapmayı düşünüyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 

maddeleri uyarınca, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 16.12.2004 

M. Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Sorular: 
1- Şanlıurfa İlinde, özellikle kenar mahalleler ve avlulu evlerde, elektronik sayaçların sokak 

kapısının yanına aldırıldığı haberi doğru mudur? 
2- Doğru ise, alınma sebebi nedir? 
3- Bu uygulama Türkiye'nin başka illerinde var mıdır? 
4- Yan yana bulunan müstakil veya avlulu evlerde bu uygulama yapılırken, apartman 

dairelerinde yapılmamasının sebepleri nelerdir? 
5- Sayaçların sokağa aldırılması sırasında, maddî olanaksızlıklar nedeniyle bu işlemi yap

tıramayan abonelere uygulanan yasal bir yaptırım var mıdır? 
6- Bölgenin sosyal yapısı göz önüne alındığında, sokakta olduğundan dolayı kendi denetimin

de olmayan sayaçla ilgili olarak bir abonenin sorumluluk payı nedir? 
7- Şanlıurfa'nın şehir şebekesinin yenilenmesiyle ilgili yatırım programı var mıdır? Varsa ne 

kadardır? 
8- Şanlıurfa'ya her okuma döneminde alınan enerji ile satılan enerji kw cinsinden nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı vd. mad

delerine göre Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
1- Belediyelerin en büyük sorunlarından birisi olarak gündemde yer tutan sokak aydınlatması 

konusunda çözüm arayışları hangi aşamadadır? 
2- Tüm belediyelere ücretsiz sokak aydınlatması olanağı verilecek midir? 
3- Bu uygulamayı öncelikli olarak turizm bölgelerinde hemen başlatmayı düşünüyor musunuz? 
4- Belediyelerin aydınlatmadan doğan bugüne kadarki borçlarını kaldıracak mısınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Sayın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü 

olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 
Ufuk Özkan 

Manisa 
1- Zarar etmeyen bir kuruluş olan Tekel neden özelleştirilmeye çalışılmaktadır? 
2- Tekel'de özelleştirme sonrasında ülke pazarımıza girecek olan yabancı çok uluslu tekelleş

melere karşı ne türden önlemler aldınız? 
3- Bugüne kadar uygulanan kararlar, Türk tütününün her geçen gün darboğaza girmesine/yok 

olmasına ve tütün üreticimizin de mağdur duruma düşmesine neden olmuştur. Başka bir ürün ekme 
şansı olmayan tütün üreticimiz geçimini nasıl sağlayacaktır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Sayın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü 

olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 
Ufuk Özkan 

Manisa 
Tekel, yalnızca ticarî ve sınaî değil, aynı zamanda destekleme alımları yoluyla tütün 

ekicilerinin ve tütün tarımının korunması, az gelişmiş bölgelerde istihdam yaratılması açısından 
büyük öneme sahiptir. 

1. Ülkemiz dünyada şark (Türk) tipi tütün üretiminin yüzde 65'ine sahiptir. Bu önemli payın 
yönetiminin çok uluslu şirketlere devredilmesi ulusal çıkarlarımıza engel olmayacak mıdır? 

2. Tekel'in özelleştirilmesi durumunda gelirinin yabancı tekeller aracılığıyla yurt dışına akması 
nasıl engellenecektir? 

3. Bugüne dek, Türk tütününün yaşaması, Tekelin yaşamasıyla aynı paralelde gelişme göster
miştir. Tekelin yok edilmesinden kazanç sağlayacak olan kuruluşlar hangileridir? Tütün üretimin
den geçinen milyonlarca insanın işsizlik ve sefaletle karşı karşıya kalmasının sonuçlan neler 
olacaktır? Doğabilecek sonuçlara hükümet olarak hazır mısınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 
Feramus Şahin 

Tokat 
Tokat AK Parti İl Başkanı Mustafa Boyraz'ın 8.3.2005 tarihinde yaptığı basın açıklamasında 

6.3.2005 tarihinde yaptığınız toplantıda Tokat Sigara Fabrikasının kapatılmayacağı kararı aldığınızı 
söylüyor. 

Bu bağlamda; 
1- 6.3.3005 tarihinde yaptığınız toplantıda Tokat Sigara Fabrikasının kapatılmayacağı kararı 

alındığı doğru mudur? 
2- Yapılan basın açıklamasında sizin 9-10.3.2005 tarihlerinde Meclisten açıklamada 

bulunacağınız söyleniyor. Bu konuyla ilgili ne zaman açıklamada bulunacaksınız? 
3- Bahsi geçen olay doğru ise Tokat Sigara Fabrikasını özelleştirme kapsamı dışına ne zaman 

çıkaracaksınız? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Ülkemizde en başarılı en verimli en rekabet kabiliyeti yüksek kuruluşların başında Tekel gel
mektedir. Bu kurumun yıllık kârı 176 trilyondur. Emsaline az rastlanan kâr elde eden bu kurumun 
içki bölümü satıldı. Sigara bölümü de satılmaya çalışılıyor. Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 
İzmir'de bulunan muhtelif müdürlüklerde çalışmakta olan bayan ve erkek olarak toplam 73 işçi hiç
bir mazeret gösterilmeden Bandırma Yaprak Tütün İşletmesine tayin edilmişlerdir. 

1- Medenî Kanunumuza göre aile birliğinin sağlanması esastır. Tekel Genel Müdürlüğü bün
yesinde faaliyet gösteren İzmir İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerde personel açığı varken, mev
cut çalışan personelden aile birliğini bozacak derecede bayan erkek demeden 73 kişi Bandırma 
Tütün İşletme Müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. Bu işçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için 
Bakanlığınızca herhangi bir tedbir alınmış mıdır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Vezir Akdemir 

İzmir 
Mevcut iktidarın vatandaşa karşı olan keyfi uygulamaları kamulaştırma alanında da baş göster

mektedir. Kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için vatandaşın mülkiyetinde 
bulunan ev ve arsaların bazen bir yol güzergâhının geçmesi, bazen de bir kamu binasının yapılması 
için kanun gereği kamulaştırılmaktadır. 

1- Vatandaşın mülkiyetinde bulunan ev veya arsaların bazen yol yapımı bazı alanlarda ise 
kamu binasının yapılması için kamulaştırılan gayrimenkullerin gerek devletin verdiği düşük beyan
lar ve gerekse bilirkişilerin verdiği değerler günün rayiç değerlerine göre düşük olmaktadır. Bakan
lık olarak vatandaşın bu mağduriyetinin giderilmesi için ne tür bir çalışma yapılmaktadır? 

2- Vatandaşın mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılmasından dolayı verilen 
düşük değerler ekonomik olarak vatandaşı mağdur etmektedir. Dolayısıyla olay yargıya intikal et
mektedir. Yargının verdiği karar neticesinde, ev ve arsa bedelleri Maliye Bakanlığının bu fasıla 
zamanında para aktarmadığı için vatandaş mağdur olmaktadır. Vatandaşın bu mağduriyetini gi-der-
mek için Bakanlıkça bu konuda çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı vd. mad

delerine göre Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Feridun F. Baloğlu 

Antalya 
1- Ankara Defterdar Vekilinin sendikal haklarını kullanan KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sen

dikası (BES) ile kamuoyuna yansıyan bir çatışma içinde olduğu haberleri doğru mudur? 
2- Söz konusu yöneticinin kimi vergi dairelerine giderek, çalışanları bir salonda topladığı ve 

sendika üyelerine baskı yaptığı, suçlamalar yönelttiği iddialarına ilişkin haberler doğru mudur? 
3- Söz konusu yöneticilerin iş bırakma eyleminden sonra Çankaya ve Hitit Vergi Dairelerine 

giderek, çalışanlara "kendimi sendikayı bitirmeye adadım" dediğine ilişkin basına yansıyan haber
ler gerçeği ifade etmekte midir? 

4- Haberler gerçeği yansıtıyor ise; 
a) Yöneticiniz hakkında Bakanlığınız bir işlem yapmış mıdır? 
b) Söz konusu yönetici, sendikal haklara saygılı olması için uyarılmış mıdır? 
c) Yoksa, Defterdar Vekiliniz bu davranışları, iktidar partisinin sendikal örgütlenmeye bakışının 

bir yansıması mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak yanıtlan
masını arz ederim. 

Vezir Akdemir 
İzmir 
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Ülkemizde vatandaşlarımızın her kesimi mağdur olduğu gibi, kamu kesiminde çalışan memur
larımız da açlık sınırındadır. Ülkemizde açlık sınırı 520 YTL'dir. Yoksulluk sınırı ise 1.580 YTL'dir. 
Yüzbinlerce memurumuzun haklarının verilmemesi, maaşlarının hükümet tarafından düşük tutul
ması nedeniyle memurlarımız açlık ve yoksulluk sınırında yaşamlarını devam ettirmektedirler. 

1- IMF talimatları doğrultusunda her türlü ekonomik ve sosyal sorun ve sıkıntılara kulaklarını 
tıkayan AKP Hükümetinin uygulamalarıyla memurların insanca yaşama hakları elinden alınmak
tadır. Refah artışı niteliğindeki artışlar memur maaşlarına yansıtılmamaktadır. Bakanlık olarak 
memurların durumunu iyileştirici bir çalışmanız var mıdır? 

2- 2006 yılı memur zamları için yapılan toplu görüşmelerde ortaya çıkan sonuç göstermeliktir. 
2006 yılında öngörülen altı aylık yüzde 2,5; yıllık yüzde 5'lik zamma sendikalar kabul ettirilmeye 
zorlanmıştır. Çünkü sendikalarımızın grev hakkı olmadığı için hareket kabiliyetleri zayıftır. 
Hükümet olarak memurlarımıza Avrupa normlarında grev ve toplusözleşme yapma hakkıyla ilgili 
bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya 
Ülkemizde, yabancıların, özellikle turizm beldelerinde, Antalya'da Kaş, Kalkan, Alanya, 

Kemer, Manavgat, Belek, Muğla'da Fethiye, Bodrum, Kuşadası vb. satın aldıkları gayrimenkulleri, 
villaları ve evlerini, kendi yakınımdır adıyla, başka yabancı vatandaşlara kiraya verdikleri gözlen
miştir. Daha da ileri gidilerek, kiralanacak olan villaların internet sitelerinde adresleri ve fotoğraf
ları, istenirse görülebilmektedir. Son yıllarda, Kaş-Kalkan'da 28 pansiyon, otel ve motel kapan
mıştır. Yapılan bu uygulama, hem turizme zarar vermekte hem de ülkemize büyük bir vergi kaybı 
getirmektedir. 

Soru 1- Türkiye'de taşınmaz satın alan yabancılar gayrimenkul sermaye iradı ödemekte midir? 
Soru 2- Satın aldığı taşınmazı yaz aylarında kiralayan yabancıların vergi yükümlülükleriyle il

gili görevlerini yerine getirip getirmedikleri denetlenmekte midir? Bu konuda yapılan tespit sayısı 
(tespit edilen mükellef sayısı) kaçtır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya 
16.8.2004 tarihinde tarafınıza verilmiş olan sözlü soru önergem, 8.3.2005 tarihli birleşimde 

cevaplandırılacağı belirtilmesine ve yine aynı birleşimde sorumun okunmasına rağmen, ilgili sayın 
bakanımızca cevaplandırılmamıştır. Aynı sorumu tekrar tarafınıza arz ediyorum. 

Yurdumuz genelinde elektrik tüketiminin aylara göre dağılımında, aralık ve ocak aylarında mak
simum düzeye ulaştığı görülmesine rağmen, bu rakamlara, turizmin etkisiyle, Antalya'da temmuz ve 
ağustos aylarında ulaşılmaktadır. Gazipaşa, Alanya, Kemer, Antalya Merkez ve civar tüm turizm bel
delerinde bu aylarda sıkça görülen elektrik kesintileri turizmimizi olumsuz etkilemektedir. 

Soru: Gerek yetersiz kalan trafolar, gerekse güç aktarımı sağlanan santralarımızla ilgili olarak, 
bakanlığınızca, turizmin başkenti olan Antalyamızda ülke ekonomisine olumsuz etkide bulunan bu 
önemli sorunla ilgili olarak ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya 
Kültür mantarcılığının ana hammaddesi komposttur. Komposttaki yüzde 18 KDV oranı çok 

yüksektir. Bu oranın yüksek olması üreticiye büyük yük getirmektedir. Bundan dolayı, kültür man
tarı üretim maliyeti yükselmekte ve ithal edilen mantarla rekabet şansı azalmaktadır. 

Soru: Kültür mantarının üretiminde kullanılan kompostun KDV oranının, tohum ve fide gibi 
diğer tarım girdilerinde olduğu gibi, yüzde 8'e indirilmesini düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
5 dakika sonra, Sayın Bakan soruları cevaplandıracak ve arkadaşlarımıza tekrar açıklama 

yapacaklardır. 

Kapanma Saati: 17.24 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.34 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTtP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 
19. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama kuyularının 

enerji trafosu ve panolarının TEDAŞ'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/867) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

20.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği yörelerdeki 
insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/942) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (Devam) 

21.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik sayaçla
rının yerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı(Devam) 

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

23.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekelin özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

24.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

25.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1509) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

26.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Tekel İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün 
İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1540) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

27.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1541) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e bağ
lı BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

29.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların özlük haklarını iyileştirmeye yönelik çalış
malara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

30.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, yabancıların kira gelirlerinin vergilen
dirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

31.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Antalya'daki elektrik kesintilerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (Devam) 

32.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, kültür mantarı ana hammaddesinin KDV 
oranına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (Devam) 
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BAŞKAN - Şimdi, sözlü soru önergelerini cevaplandırmak üzere Maliye Bakanı Sayın Kemal 
Unakıtan'a söz veriyorum. 

Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, ilk 4 sözlü soruya ben 

yazılı olarak cevap verdim. Acaba onları tekrar okumama gerek var mı? 
BAŞKAN - Tamam, siz nasıl takdir ederseniz Sayın Bakanım. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Peki, onlara, yazılı olarak ben cevap 

verdim, hepsine, tek tek, sizin vasıtanızla. 
Manisa Milletvekili Sayın Ufuk Özkan'ın 1482 sayılı sözlü sorusuna cevap vermek istiyorum; 

Tekel'le ilgili soru. Tekel, bildiğiniz gibi, özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bunun amacı da, 
ekonominin uluslararası rekabet gücüne kavuşturulması, rasyonelleştirilmesi olarak görülmektedir. 
Kâr eden bir kuruluş olan Tekel'in özelleştirilmesi sonrası kârının daha da artması ve alınan dolay
lı vergiler yoluyla Hazine kaynak girişinin artırılması da amaçlanmaktadır. 

Bir, burada, tekelleşme söz konusu değildir; çünkü, son yıllarda memleketimizde üretilen 
sigaralar dolayısıyla, çeşitli sigaralar üretilmektedir. Dolayısıyla, burada bir tekelleşme söz konusu 
olmamaktadır. Ayrıca, sektörel düzenlemeler için de Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu oluşturulmuştur. Tütün üretiminden vazgeçerek üreticilerin 
yeni ürünler üretimine yönelmesi amacıyla, alternatif tarım politikalarıyla ilgili olarak, Tarım 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda da çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yine, Sayın Ufuk Özkan'ın sorusuna cevap vermek istiyorum, tütün piyasası üreticilerine ilişkin 
olarak sorduğu soruya. Avrupa Birliği müktesebatıyla ilgili olarak, ulusal program çerçevesinde, 
üreticiyi koruyacak kurumsal yapılanmalar oluşturulacaktır. AB mevzuatına göre, 45 000 ton ve 
üzerinde tütün üretimi yapan ülkelerde üreticiyi korumaya yönelik müdahale kurumu öngörülmek
tedir. Tekelin özelleştirilmesi ile şark tipi tütün üretiminin çokuluslu şirketlere devredilmesi arasında 
bir ilişki bulunmamaktadır. Tütün sektörü, çoğu dünya ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de tekel 
konumundan uzaklaşmıştır. Özel firmaların yurt içinde veya yurt dışında kâr transferiyle ilgili ül
kelerin mevzuatına göre genel olarak düzenlenen bir konudur. Tekelin özelleştirilmesi yok edilmesi 
anlamına gelmemektedir. Tekel özelleştirilmesine olan talep, halen ürettiği sigaraların pazar payıyla 
ilişkilidir. Özelleştirme sonrasında da mevcut markaların pazar payını devam ettirmek, hatta artır
mak, şark tipi mevcut tütünleri kullanma zorunluluğu bulunduğundan, sorun yaşanmayacaktır. 

Tokat Milletvekili Sayın Feramus Şahin'in sorusuna cevap veriyorum. Tekel Sigara Sanayi İş
letmeleri ve Ticaret AŞ'ye ait tütün mamulleri üretim işiyle ilgili varlıkların özelleştirilmesine iliş
kin ihale, yeterli teklif gelmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Tokat Sigara Fabrikasının mevcut 
sigara fabrikaları içinde önemli bir yeri ve işlevi bulunmaktadır. Özelleştirmenin gerçekleşmesi 
halinde, alıcıların söz konusu fabrikada üretimi daha da artırarak sürdürmesi beklenmektedir. 

Sayın Vezir Akdemir'in sorusuna cevabı sunuyorum. Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren yaprak tütün işletme müdürlüklerinde bayan işçiler tütün işleme işinde çalıştırıl
mak üzere istihdam edilmektedir. İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki 
bayan üretim işçileri, anılan mahallerde işletme atölyesi bulunmaması nedeniyle atıl durumda kal
mışlardır. Sigara harmanlarında kullanılan Marmara Bölgesi tütünlerinin tamamını işleyen ve 
emeklilikleri nedeniyle bayan işleme işçisi kalmayan Bandırma Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 
İşleme Atölyesinin faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla, bu işçilerin anılan mahallerden Bandırma 
İşletme Müdürlüğüne nakilleri gerçekleştirilmiştir. Nakle konu işçilerin atıl durumda bulunmaları 
ve önemli maliyet yükü getirmeleri de dikkate alınarak, önceden nakle rızalarının alınması yoluna 
gidilmiştir. Kendi tercihleri doğrultusunda bu işlem gerçekleştirilmiştir. İzmir'de, Tekele bağlı 
birimlerde işçi ihtiyacı bulunmamaktadır. 
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Yine, Sayın Vezir Akdemir'in sorusuna cevabım şudur: 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
uyarınca, bedellerin tespitiyle ilgili olarak çok sayıda tezyidi bedel davası açıldığı ve yargılanmanın 
uzun süre aldığı görüldüğünden, anılan kanunda değişiklik yapan 4650 sayılı Kanunla, kamulaş-
tırılacak taşınmazın öncelikle satın alma yoluyla edinilmesi ve bu aşamada bedel konusunda 
malikin muvafakatinin de alınması öngörülmüştür. Rızaen satın alma usulünün gerçekleşmemesi 
halinde, bedel de dahil olmak üzere konunun çözüme kavuşturulması mahkemelere bırakılmıştır. 

Tarafların anlaştığı halde veya tarafların anlaşamaması halinde hâkim tarafından kamulaştırma 
bedeli olarak tespit edilen miktarın peşin veya nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş 
ise ilerde ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere, mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen 
bankaya yatırılması, yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilmekte 
ve gerekli hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemelerce uzatılmaktadır. 

Sonuç olarak, 4650 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerle, idarece belirlenen kamulaştırma 
bedelinin, maliklerin de rızası alınmak suretiyle tespitine olanak sağlanmış olup, bedelde anlaşma 
sağlanamaması halinde konunun çözümü de mahkemelere bırakılmış olduğundan ve ödeneklerin 
serbest bırakılmasının ardından mahkemece belirlenen bankalara belirlenen sürede ödeme yapıl
ması gerektiğinden, bu konuda vatandaşların mağduriyeti giderilmiş bulunmaktadır. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret Baloğlu tarafından sorulan sorunun cevabını arz 
ediyorum: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve konuyla ilgili diğer mevzuata göre, 
sendikal haklarını kullanan personel ile Ankara Defterdar Vekili arasında bir çatışma söz konusu 
değildir. Defterdar Vekilinin kendisine kanunlarla verilen görevleri yerine getirirken çalışma 
huzurunu bozan ve disiplin kurallarına uymayan personel hakkında gerekli disiplin hükümlerinin 
uygulandığı anlaşılmış olup, iş bırakma eylemlerine ilişkin basında çıkan haberler doğru değildir. 
Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında 
2004 yılı toplu iş görüşmeleri neticesinde hazırlanan, üzerinde mutabık kalınan hususlar hakkında, 
kamu kurum ve kuruluşlarına, azamî dikkati göstermeleri hususu, Başbakanlığın genelgesiyle 
duyurulmuştur. Arz olunur. 

İzmir Milletvekili Sayın Vezir Akdemir'in sorusuna cevabımı arz ediyorum: Hükümetimiz, maaş
lardaki sorunların çözümüne büyük önem atfetmiş, aldığı kararlar ve uyguladığı politikaların bir 
sonucu olarak, devletin malî imkânları dahilinde, her yıl, düşük maaş alana daha yüksek, yüksek maaş 
alana ise daha düşük oranda zamlar yapılmıştır; maaşların reel olarak erimesine neden olan yüksek 
enflasyon artışlarını sürekli düşürerek tek haneli rakamlara indirmiştir. Böylece, hükümetimiz, kısa 
dönemde, bir yandan maaşlan enflasyonun üzerinde belirlerken, bir yandan da enflasyonu düşürerek 
maaşların reel alım gücünü artırmayı başarmış, düşük maaş alanların durumlarının iyileşmesini sağ
lamıştır. Hükümetimiz döneminde memur maaşlarında sağlanan artışlar ile yapılan düzenlemeler 
IMF'nin talimatlarıyla değil, tamamen ülkemizin ekonomik gelişmesi, devletin malî imkânları, genel 
geçim şartları ve enflasyon hedefleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Arz olunur. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun sorusunu cevaplandırıyorum: Gelir Ver
gisi Kanununa göre, Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, dar mükellefiyet esasında, sadece 
Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilmektedir. Anılan yabancılar, Tür
kiye'de satın aldıkları gayrimenkullerini mesken olarak kiraya vermeleri halinde elde ettikleri kira 
gelirlerinin, 2005 yılı için, yıllık 2 000 YTL'lik kısmı Gelir Vergisinden istisna edilmektedir; bu 
tutarın aşılması durumunda, aşan kısım, yıllık beyannameyle beyan edilerek vergilendirilmektedir. 
Yabancıların tevkifat oranı da yüzde 22'dir. Yabancıların, kira gelirlerini yasalarda belirtilen şekil
de beyan etmemeleri halinde, ilgili yasalarda belirtilen cezalı vergi tarhiyatı ve gecikme cezalarına 
muhatap tutulmaktadır. Diğer taraftan, turizm yörelerinde, yaz aylarında, merkez denetim eleman
larının koordinatörlüğü altında, otel, motel, pansiyon ve eğlence yerleri gibi turistik işletmeler nez-
dinde yaygın ve yoğun vergi denetimleri yapılmaktadır. 
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Yine, Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun sorusuna cevabımı arz ediyorum: Antalya İlimizin yaz 
ve kış puantı birbirine yakm olup, artan enerji talebini karşılamaya yönelik, iletim hattı, 154 kilovat 
gücündeki trafo merkezi inşaatları ile mevcut merkezlerde güç artırımına yönelik yatırımlar hızla 
devam etmektedir. Kısa süreli oluşan elektrik kesintileri, ağırlıklı olarak TEDAŞ ve TEİAŞ'ın artan 
talebi karşılamaya yönelik, yenileme amaçlı, programlı kesintilerinden kaynaklanmakta olup, basın 
yoluyla, önceden, kesinti yapılacak bölgelere bildirilmektedir. 

Yine, Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun sözlü sorusunu cevaplan
dırıyorum: Katma Değer Vergisi oranları; Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde, 
Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan kararname eki 1 sayılı listede yer alan 
mal ve hizmetler için yüzde 1, 2 sayılıda yüzde 8, 3 sayılıda yüzde 18 olarak tespit edilmiştir. Bu 
çerçevede, kültür mantarcılığının ana hammaddesi olarak kullanılan kompost teslimleri, yürürlükte 
bulunan Katma Değer Vergisi mevzuatı uyarınca, yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisine tabi 
bulunmaktadır. Şu anda bu oranın daha düşürülmesi için alınmış bir kararımız söz konusu değildir, 
yoktur. 

Bilgilerinize arz ediyorum. 
Çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, siz yerinize oturduğunuzda, sayın arkadaşlarımızın, İçtüzük 

gereği kısa bir açıklamaları olacak. 
Sayın Özkan, buyurun. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Maalesef, sormuş olduğum soruların hiçbir tanesine doyurucu, detaylı bilgi ve cevap 

alamadığımı bildirmek istiyorum. 
En son olarak "doğacak sonuçlara hükümetiniz hazır mı" diye bir soru sormuştum. İnşallah, 

hükümet bunlara hazırdır. 
Tekel'in yönetimi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilinceye kadar, pazar payı yüzde 

70'ler düzeyindeydi; fakat, Özelleştirme İdaresine, yani sizlere geçtikten sonra, pazar payı yüzde 
40'lara kadar geriledi. Bu pazarın bu kadar gerilemesinin sorumluluğu sizin üzerinizde değil midir? 
Bu pazarın bu kadar gerilemesi, Türk tütüncüsüne ve tütününe ihanet değil midir? Tütün piyasası 
geçmiş yıllarda bu aylarda açılırdı ve tütün piyasasını, tütün başfıyatını, esnafından tütüncüsüne, ev
deki çocuklardan eşlere herkes, o günü, beklerdi. Tütünü ve tütüncüyü öldürdünüz. Artık öyle bir 
beklentileri kalmadı. Yabancı tekelleri yaşattığınız gibi, Türk tütüncüsünü yabancı tekellerin önüne 
ölü bir vaziyette attınız. Ne açık artırmalarda ne sözleşmelerde Türk tütününü ve tütüncüsünü des
tekleyecek, geliştirecek hiçbir şeyi, maalesef, öngörmediniz. 

Şimdi, bu gerçekleri görmeyerek, burada vermiş olduğunuz cevaplarla, sanki Türk tütününde hiç 
problem yokmuş gibi, Türk Tekelinde hiç problem yokmuş gibi, özelleştirmenin de devlete çok ciddî 
katkılar sağladığını ifade ederek, sanki, Türk tütüncüsüne ve Türk vatandaşlarına müjde verecek gibi 
cevaplar vereceksiniz... Bu cevaplarla vatandaşlarımız ne kadar tatmin olmuştur bilmiyorum. 

Yapmış olduğunuz düzenlemelerle, ÖTV ve KDV'deki yüksek oranlardan dolayı, kaçak 
sigarayla mücadele edebilme şansınız da hiç yok. Bütün markaların, Bakanlığınızın önüne kadar 
bile geldiğine inanıyorum. Kaçak ve sahte sigaraları Anadolu'nun dört bir tarafında görmemiz 
mümkün. Bakanlığınızın bununla ilgili gerekli çalışmaları yaparken, Türk tütününü ve tütüncüsünü 
destekleyecek, onların taleplerini de göz önüne alacak bazı konuları dikkate alacağınızı tahmin 
ediyorum. Fakat, bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. 

Görev başına getirmiş olduğunuz genel müdür... Yabancı sigara şirketleriyle ilgili sormuş ol
duğum bir soru vardı. Bunu, bütçe görüşmeleri esnasında, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İç
kiler Piyasası Düzenleme Kuruluna sormuştum. Verdikleri cevap aynen şu... Soruyu soruyorum, 
sonra cevabını söyleyeceğim Sayın Bakan. 
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BAŞKAN - Sayın Özkan... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Bitiriyorum, son cümlem. 
BAŞKAN-Lütfen!.. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - "Yabancı sigara şirketleri ve özelleştirmede teklif verecek firmalar, 

sigara fabrikalarını istemiyorlar. Malatya ve Adana fabrikalarını onun için kapatıyoruz" diyen bir 
genel müdürü Tekelin başında tutuyorsunuz. Bu zihniyet Tekelin başında durur ise, Türk Tekelinin 
hak ettiği bir noktada özelleştirilmesi söz konusu olabilir mi? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Buyurun Sayın Şahin. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Sayın Başkan, benim sorduğum soruyla Sayın Bakanın vermiş 

olduğu cevap arasında bir bağlılık göremedim. Sorumu tekrar soruyorum Sayın Bakan: İl Baş
kanınız Sayın Mustafa Poyraz, 8.3.2005 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla, Tokat Sigara Fab
rikasının özelleştirme kapsamı dışına çıkacağını söylemiştir, ifade etmiştir. Bu toplantıda sizin de 
olduğunuzu ifade ettiler. Bu bağlamda, böyle bir toplantı yapılmış mıdır? Eğer böyle bir toplantı 
yapıldıysa, 9.3.2005 tarihinde Mecliste bir açıklama yapacağınız da ifade edilmiştir. Bu, Tokat'taki 
il başkanınızın basına yapmış olduğu açıklama. Bu bağlamda "Tokat Sigara Fabrikasını özelleştir
me kapsamı dışına çıkaracak mısınız" diye bir soru sormuştum; ancak, Sayın Bakan, bu konuda her
hangi bir şey ifade etmedi. Sayın Bakan, AKP'nin, Tekele ve sigara fabrikalarına genel bakışını 
biliyoruz. Malatya ve Adana sigara fabrikalarının da kapanacağı konusundaki yaklaşımınız da or
tadadır. Her iki sigara fabrikasında çalışan arkadaşlarımızın başına gelenlerin, Tokat Sigara Fab
rikasında çalışanların başına gelmemesi için -tekrarlıyorum: Tokat Sigara Fabrikasında çalışanların 
başına gelmemesi için- Tokat Sigara Fabrikasını özelleştirme kapsamı dışına çıkaracak mısınız? 
Sayın İl Başkanınızın açıklaması buradadır, benim sorum da bu konudadır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Melik, buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Gerçi, Sayın Bakan, benim Enerji Bakanına yöneltmiş olduğum soruya cevap vermedi; ama, 

ben, sırası gelmişken, bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum: Ben bu soru önergesini ver
diğim tarihlerde, yani, 16 Şubat 2004 tarihinde, Urfa'da, özellikle kenar mahallelerde ve avlulu ev
lerde elektronik sayaçlar sokak kapısının yanlarına aldırıldı. Sebebi sorulduğu zaman da, kaçak 
elektriği önlemek amacıyla böyle bir tedbir alındığı ifade edilmişti; ama, sanayide, apartman 
dairelerinde, büyük işyerlerinde böyle bir uygulama yapılmadı. Halbuki, elektrik tüketiminin yüz
de 90'ı bu gibi yerlerde kullanılmaktadır, halen de öyledir. Bizce, asıl önlem alınması gereken yer
ler de burasıydı. Bu uygulama Türkiye'nin başka illerinde de yapılmadı. Ben, bunun sebebini sor
mak istemiştim. Yani, niçin sadece avlulu veya tek katlı evlerde yapılmaktadır? 

Bu şöyle bir hukuksal sonuç da doğurmaktadır: Kendi denetiminde olmayan bir sayaçla 
tüketim yapan bir abonenin iradesi dışında yapılacak herhangi bir sayaca müdahale durumunda, 
sorumluluk payının olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Halbuki, sayacın dışarı alınıp da başkası 
tarafından tahrip edilmesi durumunda, o ev sahibi mesul tutulmaktadır. 

Değerli Başkanım, tabiî, esas sorun, Sayın Enerji Bakanının, Urfa'daki kaçak elektrikten bah
sederken, Urfa'daki kayıp elektrik oranını hiç dile getirmemesidir. Kayıp elektrik enerjisi tamamen 
Bakanlığın sorumluluğundadır, idarenin sorumluluğundadır. Zaten öyle olduğu için, bu önerge 
verildikten sonra Urfa İline yapılan yatırımlardan dolayı, özellikle sulama kuyulannın bulunduğu 
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Viranşehir ve Karakeçi hattına yapılan yatırımlardan dolayı kayıp/kaçak oranı artmıştır; ama, ben
ce, özellikle dile getirilmesi gereken ve Bakanlığın, üzerinde kaçak-elektrik kadar durması gereken 
konunun biri de kayıp elektriktir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Melik. 
Son olarak Sayın Ekmekcioğlu; buyurun. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Özellikle Korkuteli, Elmalı İlçelerimizde halkımızın büyük bir bölümü geçimini kültür man-

tarıyla sağlamaktadır. Kültür mantarının ana hammaddesi olan komposttaki KDV oranı gerçekten 
çok yüksektir ve ithal mantarla da rekabet şansını azaltmaktadır. Bu konuda, Tarım Bakanımız, 
2005 Ağustos ayında ilimizi ziyareti sırasında üreticilerimize söz vermiştir -bu konuyu Bakanlar 
Kurulunda gündeme getireceğini- hükümet olarak bu sorunun üzerine hassasiyetle gidilmesi için 
söz vermiştir; ama, maalesef, az önce Bakanımızı dinledim, bu konuda gerekli bir çalışmanın ol
madığını belirtti. Ben de diyorum ki, lütfen bu konunun üzerine eğiliniz. Bu, önemli bir sorundur. 
Bu sorunun çözümü için hükümetimizden gerekli hassasiyetin... Üzerinde durulması gerektiğini 
belirtmek istiyorum. 

Antalyamızda elektrik kesintileri, yazın sık sık olmaktadır Sayın Bakanım. Gazetelerde ilan 
vermek, bunu belirtmek sorunu çözmüyor. Özellikle, bu kış aylarında bu altyapı eksikliklerini 
tamamlayabilecek misiniz; bu konuda gerekli çalışmalar yapılabiliyor mu? Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

Yine, Türkiye'de taşınmaz mal alan yabancılar, aldıkları gayrimenkulleri, ülkelerinde, kendi 
yakınlarına kiraya veriyorlar ve vatandaşlar da buraya gelip, kilidi açıp, kendileri oturuyor. Tabiî, 
bu, o bölgedeki otel ve pansiyoncuları büyük çapta etkiliyor. Az önce bunun yapıldığını söylediniz; 
ama, maalesef, ben, Kaş ve Kalkan İlçelerinde yapmış olduğum ziyaretlerde bunun olmadığını tes
pit ettim. Onun için bu sorunu buraya getirdim Sayın Bakanım. 

Bakanlık olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini de vurguluyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ekmekcioğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın Yeni, sizin bir soru önergeniz yok bildiğim kadarıyla; dolayısıyla, böyle bir olay da yok. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu söylediklerinize, Feramus Beyin de, Ufuk Beyin de, Sayın Ekmekcioğ-

lu'nun söylediklerine, ben, müsaade ederseniz, yazılı olarak tekrar cevap vereceğim. 
Feramus Beyle çeşitli şekillerde karşılıklı da konuşarak söyledik bunu; ama, o yine de ben şey 

yapmadım diyor. Yine de biz söyleriz. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Sayın Bakanım sizinle ilgisi yok; sadece il başkanınızın ifadesini 

söyledim. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Ekmekcioğlu'nun dediğinden de, 

özel, Sayın Tarım Bakanlığımızla konuşacağım; o konuyu da konuşurum. 
Yazılı olarak cevap vereceğim. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Cevap vermiyorsunuz Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
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33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN - Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 
34.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altındaki bir 

yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) ve Devlet 
Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

35.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) ve Devlet Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı 

36.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla basın 
kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

37.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/996) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

38.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın yap
masına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) ve Devlet Bakam Beşir Atalay'ın 
cevabı 

39.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların sor
gulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) ve Devlet Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı 

40.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

41.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1408) ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay, gündemin "Sözlü Sorular" kıs
mının 11,29, 30,36, 72,90, 122, 197 nci sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Şimdi, bu sorulan sırasıyla okutacağım; sonra Sayın Bakana söz vereceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandır
ması hususunda gereğini saygılanmla arz ederim. 5.12.2005 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Soru 1 : Bir özel TV'de "Bu Bir Reklamdır" diye devamlı bir siyasî partinin propagandasının 
yapılması RTÜK ve TRT kanun ve yönetmeliklerine uygun mudur? Adı geçen kurumların yönet
meliğinde bir boşluk varsa bu boşluğun doldurulması amacıyla bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Soru 2: Özel kanallara ulusal, bölgesel ve yerel frekans tahsisi ihalesinin gecikmesinin ve tah
sis ihalesinin yapılacağının ilan edilmesine rağmen birkaç kez ertelenmesinin özel bir sebebi var 
mıdır? Varsa nelerdir? 

Soru 3: Frekans tahsisi ihalesinin gecikmesinden dolayı ülke ekonomisinin uğradığı kayıplar 
ne kadardır? Varsa bu kayıpları önleyici bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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Alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı her geçen gün daha da tehlikeli boyutlara ulaşmakta ve 
genç nesillerimizi tehdit etmektedir. Bakanlığınıza bağlı TRT'nin bu konuda yaptığı yayınlar yeter
siz kalmaktadır. Buna göre; 

1.- Uyuşturucu sorununa karşı TRT'nin sonuç almaya yönelik yayınlan var mıdır? Varsa, bu ' 
yayınlar yeterli midir? 

2.- Kamu yararını gözeten TRT, özel televizyon kanallarına örnek teşkil edebilmekte midir? 
3.- TRT, 09.00-21.00 saatleri arasında caydırıcı nitelikte yayınlar yapmak zorundayken, bu 

yayınlarını çoğu zaman gece geç saatlere koymasmdaki neden diğer kanallarda olduğu gibi rating 
kaygısı mıdır? 

4.- RTÜK, bu konuyla ilgili olarak, yayımladığı yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddesi gereği 
TRT'ye herhangi bir uyarıda bulunmuş mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak yanıtlan

masını arz ederim. 01.06.2004 
Sedat Pekel 
Balıkesir 

TRT'nin İstanbul Radyo Binası, NATO Zirvesinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Bir 
bölümü gazeteci, bir bölümü de devlet memuru statüsünde çalışan personelin bu durum nedeniyle 
zor anlar yaşadığı belirtilmektedir. 

1.- Zirve öncesi TRT İstanbul Radyo Binasında personel, polis tarafından sorgulanmış mıdır? 
2.- Sorgulanan personelin bir bölümü zirve boyunca işe gelmemeleri konusunda uyarılmışlar 

mıdır? Uyarılmışlarsa neden? 
3.- TRT personelinden gözaltına alınanlar var mıdır? 
4.- Sorgulaması yapılanlar ve işe gelmemeleri konusunda uyarılanlar arasında sendikalı per

sonelin bulunması tesadüf müdür? 
5.- Anayasanın 133 üncü maddesine göre özerk bir kurum olan TRT'ye yöneticiler davet etmediği 

sürece emniyet kuvvetleri girmesi mümkün olmadığına göre, polis kuruma neden davet edilmiştir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak yanıtlan
masını arz ederim. 07.07. 2004 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

TRT "Yıllık Genel Yayın Planında" bir görev olarak tanımlanan Eğitim-Kültür Programlan 
içinde "Sağlık" başlığı altında yayın yapıldığını bildirmiştir. Sağlık programlarının TRT'nin yayın
ları içindeki oranı kanallara göre yüzde 4 ile yüzde 19 arasında değişmektedir. Buna göre; 

1.- Sağlık programları içinde, uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığıyla ilgili olarak hangi oran
da yayın yapılmaktadır? 

2.- Uyuşturucu kullanımının çok küçük yaşlara kadar düştüğü ülkemizde kamu yayıncılığı 
yapan TRT'nin programlan yeterli midir? 

3.- TRT'nin "Yıllık Genel Yayın Planında" bağımlılık yaratan maddelerle ilgili olarak program 
yayınının artınlması düşünülüyor mu? 

4.- Genel Müdür Sayın Şenol Demiröz'ün belirttiği gibi, TRT bağımlılık yaratan maddelerle il
gili olan programlannda "övgüye değer" hangi sonuçlan almıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın aşağıdaki sorularıma sözlü cevap ver

mesini arz ederim. 
Sorularım : 
1.- Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde olduğu gibi, Ağrı İlinde dağıtılan kömürün kalorisi ne 

kadardır, cinsi nedir? 
2.- Dağıtılan kömürün tonu için müteahhide ne kadar para ödeniyor? 
3.- Kömür müteahhide ihaleyle mi veriliyor, 4734 sayılı Kamu İhalesi Yasasının hangi mad

desine göre yapılıyor? 
Arz ederim. 5.1.2004 

Naci Aslan 
Ağrı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yöneltilmiş olan soru önergelerine Devlet Bakanı Sayın 
Beşir Atalay cevap vereceklerdir. 

Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şahsıma yöneltilen sözlü sorulara cevap vermek için huzurunuzdayım. Esasen, bu sözlü 

soruların, biraz önce değerli milletvekillerimizin ifade ettiği gibi, bir kısmı, çok süresi geçmiş ve o 
günün olaylarıyla ilgili;ama, ben, bir kısmını en azından soru eski tarihli de olsa bugüne kadarki 
faaliyetler olarak arz etmeye çalışacağım. 

Önce, Sayın Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya'nın sorusunun cevabı; 3984 sayılı 
Kanunun 19 ve 22 nci maddelerinde reklamlarla ilgili olarak, genel düzenleme yapılarak ilkeleri belir
lenmiş ve içerik, biçim, sunuluş, yerleştirme ve belli ürünlerin reklamlarına ilişkin hükümler vazedil
miştir. Bu hükümler dışında, 4 üncü maddenin (n) bendinde yer alan genel yayın ilkesinde, siyasi par
tiler ve demokratik gruplar arasında eşitlik sağlanması, tek yanlı yayın yapılmaması esası getirilmiş
tir. Yine, aynı bentten seçim dönemlerinde özellikle, belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili ilkelere aykırı 
davranılmaması öngörülmüştür. Özetle, seçim dönemi ile seçim dışı dönem arasında reklam yayınlan 
bakımından önemli fark, seçim zamanlarında seçim mevzuatı hükümlerinin uygulanmasıdır. 

Söz konusu yayınlar, Üst Kurulca, 3984 sayılı Kanunun yayın ilkeleri ve reklamlara ilişkin 
hükümleri muhtevasında izlenip değerlendirilmekte olup, yayın ihlali halinde Üst Kurulca gerekli 
müeyyide uygulanmaktadır. 

Anılan yayın kuruluşunda yer alan reklamın, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 
muhtevasında Üst Kurulca değerlendirilmesi söz konusu değildir. TRT Kurumu yayınlarının Üst 
Kurul tarafından denetlendiği 3984 sayılı Kanunun 35 inci maddesi 2002 tarihli ve 4756 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, şu anda TRT Kurumu yayınları kendi iç 
denetimine ve yürürlükteki mevzuata göre yapılmaktadır. 

Diğer sorunun cevabı: Bilindiği gibi, 2001 yılında frekans ve kanal tahsisi ihalesinin tüm saf
haları tamamlanarak ihaleye çıkılacağı sırada Başbakanlığın genelgesiyle ihale durdurulmuştur. 
İkinci ihale ise Danıştay kararıyla iptal edilmiştir ve yeni düzenlemelere ihtiyaç göstermiştir. 

2002 yılında yapılan değişiklikle, frekans planını düzenleme yetkisi de RTÜK'ten alınarak, 
Telekomünikasyon Kurumuna geçmiştir. Telekomünikasyon Kurumu karasal ve sayısal sisteme 
göre bir plan hazırlamıştır. Haberleşme Yüksek Kurulu konu üzerinde değerlendirmeler yapmış ve 
ülkemizde de, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, dijital veya sayısal sisteme geçilmesine, yayın 
lisanslandırmasınm da buna göre yapılmasına karar vermiştir. Şu anda da RTÜK, Telekomünikas
yon Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı ve TRT konu üzerinde çalışmaktadır. 
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Daha önce, Yüce Meclise, bütçe görüşmeleri esnasında da arz etmiştim, bu, gerçekten, 
önümüzdeki önemli konulardan biri. Hem radyo ve televizyonların bir lisansa kavuşturulması hem 
belli bedel alınması hem de ülkemizdeki özellikle de interfranslar birbirinin yayınını bertaraf etme 
gibi olayların, uygulamaların da önlenmesi bu plan çerçevesinde. Bu çerçevede, önce, büyük şehir
lerimizden başlanacak. Sayısal yayıncılık, dünyanın bugün geçtiği, Avrupa Birliği ülkelerinde hep
sinin bir takvim verdiği veya büyük oranda geçtiği bir sistem. Biz de 2006 yılını başlangıç yılı 
olarak ilan etmiştik ve en geç 2014 yılına kadar da Türkiye geneli bu dijital yayıncılığa geçilecek 
ve ocak ayının sonunda İstanbul'da deneme yayınları başlayacak. Daha sonra da, başta diğer büyük 
kentlerimiz olmak üzere, ülke geneline yayılacak. Bu çerçevede de, lisanslandırma ve ihale sistemi 
yapılacak. Yani, şu anda karasal yayıncılık var, bunun süresi kısadır. Dolayısıyla, sayısal yayıncılığa 
geçiş ile lisanslandırma birlikte yapılsın diye düşünülmüştür; ama, bu geçiş sürecinde de, bu yıldan 
başlayarak, ilk defa, bütün radyo ve televizyon kuruluşlarından belirli bir kullanım bedeli yıllık 
olarak alınacaktır. Bunun çalışmaları da şu anda RTÜK tarafından tamamlanmak üzeredir. 

İhale sonucu elde edilecek gelirle ilgili bir soru var. Bu, tabiî, ihale şartları içinde oluşacaktır. 
Ancak, gecikmeden dolayı kayıp, belli oranda, sayısal yayına geçiş ve lisans bedeli alınmasıyla 
telafi edilecektir. O şartlar bu çerçevede de göz önüne alınacaktır. 

Ankara Milletvekili Sayın Tomanbay'ın sorusunun cevabı: Bilindiği gibi, 231 sayılı Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesinin (b) bendi, Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına 
basın ve akreditasyon belgesi düzenleme görev ve yetkisini Genel Müdürlüğe vermiş bulunmak
tadır. Genel Müdürlüğümüz, bu yetkisini, Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde, herhangi bir 
Bakanlık kararı söz konusu olmadan; yani, Bakanlığımızın bir izni veya kararı gerekmeden, mutat 
olarak yerine getirmektedir. Soruya konu yabancı uyruklu, Mısırlı basın mensubunun kartı, bir an
lamda, akreditasyon belgesi, yabancı basın mensubu olduğu için Genel Müdürlüğümüzün yabancı 
basın mensuplarının akreditasyon ve Türkiye'de yürüteceği faaliyetlerle görevli Enformasyon 
Dairesi Başkanlığınca, yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü, kendisine verilmiş bu görevleri, mevcut mevzuat çerçevesinde 
yürütmektedir. Yeni bir yönetmelik de çıkarılmamıştır bu konuda, eski bir uygulamadır, zaten baş
ka bir örneği de yoktur. Burada, yalnız, yabancı ve yerli basın mensuplarıyla ilgili, birinde daha çok 
akreditasyon, birinde basın kartı diyebileceğimiz uygulama yapılmaktadır. 

Yine, Sayın Yakup Kepenek'in sorusu da aynı çerçevede. 1993 yılından beri ülkemizde 
gazetecilik yapan bu gazeteciye, Genel Müdürlüğümüzce, Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde, 
1994 tarihinden itibaren basın kartı düzenlenmektedir. 

Muğla Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Üstün'ün sorusunun cevabı. Soru, yine, önceki tarihler
de sorulmuş; fakat, Bakanlığın bağlı kuruluşlarındaki atamalarla ilgili olduğu için ben, 2005 yılı 
sonu itibariyle bunu cevaplamış oluyorum. Bakanlığın bağlı kuruluşlarında 167 açıktan atama 
yapılmıştır; bunun büyük kısmı Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı ve TİKA uzman yar
dımcılığıdır. 

Başka yerlerde görevlendirilen idareci yoktur. Dolayısıyla, harcırahı söz konusu değildir. 
İdareci konumunda 10 kişi görevden alınmıştır. Genelde Türkiye İstatistik Kurumundandır. 

Kendi talebiyle görevi değiştirilenler vardır, başka kuruma geçenler vardır. 
Sayın Sedat Pekel'in sorusunun cevabı; uyuşturucu yayınlarıyla ilgili TRT'nin verdiği açık

lama: "Alkol, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılık yapan maddelerle ilgili olarak, kurumumuz, sonuç 
almaya yönelik olarak yayınlar yapmaktadır. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılık yapan mad
delerle ilgili yayınlarımız, her yıl, yıllık genel yayın planında da bir görev olarak tanımlanarak, 
yeterli sayıda, kurumumuz yayınlarında, eğitim, kültür programlan içinde, sağlık başlığı altında yer 
almaktadır. 
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Sağlık programlarının yayınlarımız içindeki oranı ise, radyo programlarında, Radyo-1 yayın
larında yüzde 5, Radyo-2 yayınlarında yüzde 5; televizyon programlarında, TRT-1'de yüzde 8, 
TRT-2'de yüzde 5, TRT-GAP'ta yüzde 19, TRT-Infte yüzde 4 ve TRT-Türk'te yüzde 6'dır. 

Yayınlanan programlarımızda, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü ve zararlı alışkanlık
lara karşı dinleyici ve seyirciler uyarılmakta, özellikle öğrencilerin beden, zihin, ruh ve duygu 
bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe sahip kişiler olarak yetişmelerine yardımcı 
olunmaktadır. 

Programlarımızda, bağımlılık yapan maddeleri kullananların yakalandıkları hastalıklar ile içine 
düştükleri sosyal problemler anlatılmakta ve konunun özel uzmanlarından yararlanılmaktadır. 

Her yıl kurumumuzun yıllık genel yayın planında görev olarak tanımlanarak yapılan bu yayın
lar gözönünde bulundurulduğunda, kurumumuzun, kamu radyo ve televizyon yayıncısı olarak, özel 
radyo ve televizyon kuruluşlarına örnek olduğu düşünülmektedir. 

Kurumumuz, kamuoyunu ilgilendiren bütün konularda daima öncü rolünü üstlenmiş, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmış ve övgüye değer sonuçlar almıştır. 

Kurumumuzun, kamu yayın kuruluşu olarak, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşması ve bil
gilendirilmesi konularındaki programların yayın saatleri, reyting kaygısı içinde olmadan, dinleyici 
ve izleyici profili gözönünde bulundurularak belirlenmekte ve bu konulara ilişkin yayınlar, haber
lerde, haber programlarında, kuşak programlarda, program aralarında spot olarak ve sağlık haftaları 
içinde yayınlanan programlarda yer almaktadır. 

Kurumumuz, konuyla ilgili olarak, RTÜK tarafından uyarılmamıştır." 
Yine, Sayın Pekel'in farklı bir sorusu... 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Uyarılmış mıdır, onu duyamadım Sayın Bakan; uyarılmış mıdır 

RTÜK tarafından? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Hayır, uyarılmamıştır. 
Sayın Pekel'in TRT istanbul Radyosuna ilişkin sorusunun cevabı: Bilindiği gibi, NATO Dev

let Başkanları Zirvesi 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Bu zirveyi iz
leyecek, yaklaşık, 2 500 gazetecinin akredidasyonu, güvenlik kalkanı içerisindeki kurumumuz Har
biye Radyoevi binasında yapılmıştır. 

Zirve süresince, güvenlik kalkanı içerisinde kalan yerler, araç ve yaya trafiğine kapatılmış, 
sadece akredidasyonları yapılan basın mensupları ve görevliler konferans vadisine girebilmişlerdir. 

NATO zirvesinin, genişlemiş ilk zirve toplantısı olması nedeniyle, güvenlik önlemlerinin 
yoğun biçimde uygulanmasına başvurulmuştur. Bu çerçevede: 

1- Radyoevi binasının konferans vadisinde yer alması, kurum çalışanlarının akredidasyon-
larının yapılmasını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla, yürütülen akredidasyon işlemleri kapsamında, 
isim benzerliği ve askerlik tecili sebebiyle ilgili bazı personel emniyet kuvvetleri tarafından 
karakola davet edilerek sorgulanmışlardır. 

2- NATO Zirvesi Organizasyon Komitesinin direktifleri doğrultusunda, zirve süresince yayın 
akışı aksatılmayacak şekilde, personelin en alt seviyede tutulması kararı alınmıştır. Karar sor
gulanan personel için değil, tüm personel içindir. 

3- Gözaltına alınan kurum personeli olmamıştır. 
4- Yukarıda bilgisi verilen sorgulama işlemine tabi tutulmuş olan personelimiz arasında sen

dikalı olanların bulunması tesadüfidir; çünkü, akreditasyon işlemleri için emniyete tüm per
sonelin isimleri liste halinde verilmiş olup, listede personelin sendikalı olup olmadığı bilgisi 
bulunmamaktadır. 

5- Konuyla ilgili olarak emniyet kuvvetleri kuruma davet edilmemiştir. 
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Sayın Pekel'in, diğer bir sorusunun cevabı; yine, TRT'deki yayınlarla ilgili: Kurumumuz 2004 
yılı genel yayın planında, radyo ve televizyon yayınlarında sağlık programları için öngörülen yüz
de oranları, Radyo-l'de yüzde 5, TRT-FM'de yüzde 5, TRT-1 televizyonunda yüzde 8, TRT-2 
televizyonunda yüzde 5, TRT-GAP televizyonunda yüzde 4 ve TRT-Türk televizyonunda ise, yüz
de 6'dır. Uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığıyla ilgili konuların sağlık programları içerisindeki 
oranı yüzde 1, televizyon yayınlarında ise yüzde 12,5 kadardır. Ayrıca, konu, kurumumuz bölgesel 
radyo yayınları içindeki kuşak programlarda da ele alınmaktadır. 

2- Kurumumuz yayınlarında, kamu hizmeti yayıncılığının gereği olarak, aile, kadın ve çocuk 
eğitimi ile sorunlanndan hukuk, sağlık, çevre, sanat, din ve ahlak konularına kadar çok geniş bir 
yelpazede program üretilmektedir. Bu geniş yelpaze içinde uyuşturucu programları da yeterince yer 
almaktadır. 

3- Kamu yayıncılığı yapan kurumumuz, genel yayın planlarında, sağlık programları içinde, 
uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı konularına özel önem vermektedir. Kültür programları için
de sağlık programlarına bir yüzde oran verilmekteyse de, alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı 
konusu genel yayın planlarında kampanya şekline dönüştürülerek öncelikli işlenecek konular 
arasında yer almaktadır. Eğitim, kültür, drama, haberler ve eğlence programlan içinde de konu hak
kında zaman zaman bilgi verilmektedir. Radyo ve televizyon yayınlannda kültür programları için
de sağlık programlan için 2005 yılı içinde de gerekli oranlarda düzenleme yapılmıştır. 

Aralık 2003 ve Haziran 2004'te yapılmış olan iki ayrı kamuoyu araştırmasına göre, TRT 2 
haber-bilgi kanalında yer alan programlardan Sağlık Olsun programının seyredilme oranı da olduk
ça yüksek görünmektedir. 

Sayın Naci Aslan'ın Ağrı İliyle ilgili olarak kömürle ilgili bir sorusu var. Onun cevabını arz 
ediyorum: 

Bilindiği gibi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan bedelsiz kömür Türkiye Kömür İşletmeleri 
tarafından temin edilmektedir. Bölgenin şartları göz önünde bulundurularak kalorisi ve cinsi en uy
gun olan kömür gönderilmektedir. Yani, bu kömürle ilgili, illerdeki, ilçelerdeki çevre kurulu rapor
ları göz önüne alınmakta ve o çerçevede kömür gönderilmektedir. Dağıtılan kömürün vatandaşlara 
ulaştırılması, vali ve kaymakamlıkların başında bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf-
larınca koordine edilmektedir. TKİ, teslimi planlanan kömürleri, kömür ocağından teslim nok
talarına kadar Devlet Demiryolları veya zorunlu hallerde -eğer yoksa demiryolu ulaşımı- karayoluy
la teslim etmektedir. Bu noktalardan teslim alınan kömürler çevre il ve ilçelere, valilik veya kay
makamlıklara, sadece nakliye ve işçilik ücreti ödenerek vatandaşlara ulaştırılmaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, sadece teslim noktalanndan il veya il
çelere kadar olan mesafe için, fatura ve harcama belgeleri karşılığı, talep nakliye ücretini bu vakıf-
lanmıza göndermektedir. Dağıtılan kömür, TKİ'den Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfına bedel
siz gelmektedir; fakat, bunun bedeli Hazine tarafından ödenmektedir, yani, sosyal yardım bütçemiz
den TKİ'ye ödeme yapılmamaktadır. Bir Bakanlar Kurulu kararıyla, hazine tarafından ödenmektedir. 

İl merkezine teslim edilmesi noktasına kadar da TKİ'nin sorumluluğundadır. Daha sonrası, 
biraz önce arz ettiğim gibi, ilçelere, köylere ve vatandaşların evlerine dağıtımı vakıflarca yapılmak
ta; bunun da nakliye ücreti, fon tarafından merkezden gönderilmektedir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
Hepinizin, tekrar yeni yılını kutluyor, hayırlı bir yıl diliyorum, hayırlı tatiller ve kurban bay

ramınızı şimdiden tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Soru önergeleriyle ilgili olarak, Sayın Sedat Pekel'in kısa bir açıklaması olacak. 
Sayın Pekel, buyurun efendim. 
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SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bu iki soru önergemle ilgili açıklamalara geçmeden önce, bunların nasıl doğduğunu, izninizle, 

kısaca anlatmak istiyorum. 
Dönemin Sayın Genel Müdürüne bir mektup yazdım; alkol, uyuşturucu ve sigara bağım

lılığının her geçen gün daha da arttığı, tehlikeli boyutlara ulaştığı ve genç nesli tehdit ettiği ger
çeğinden hareketle, bu konuda gerçekten önemli bir rol oynayan, katkı sunan, görev yapan TRT'nin 
-ki, çok önemli bir kitle iletişim aracı- benim birtakım eksiklerini gördüğümü, ne yapıyorsunuz, 
hangi saatlerde, ne kadar yayın yapıyorsunuz, bunları öğrenmek istediğim -kısa, özü bu- bir mek
tup yazdım. Aradan makul bir süre geçmesine rağmen yanıt alamadığım için Sayın Genel Müdür
den, ilk soru önergemi verdim. O soru önergeme biraz beni tatmin eden; ama, birçok konunun açık
ta kaldığını gördüğüm bir mektup sonrası, ikinci önergemi verdim ve gerçekten, toplumumuzun çok 
geniş bir bölümünün kabul ettiği ve göreve geldiğim bu Parlamento çatısı altında ilk aylardan beri 
mücadele ettiğim sigara, alkolle ilgili mücadelede TRT'nin öneminden hareketle ve özellikle, son 
yaptığım konuşmada da, teşekkür ediyorum Yüce Heyete de, sigara içilen alanların daraltılmasıyla 
ilgili teklifime destek verip, Genel Kurul gündemine alınmasıyla ilgili çalışmaların önemli bir des
teği olacak bu çalışmalar. 

Şimdi, gelen ikinci mektupta yüzde 4 ile 19 arasında bir yayın olduğu söyleniyor. Sizin de ifade 
ettiğiniz gibi, bunların ağırlıklı bir bölümü radyo ve bütün bunların genel bir çerçeve içerisinde sağ
lık programı adı altında olduğunu siz de söylediniz ve yine, teşekkür ediyorum, bu sağlık prog
ramının çok izlendiğini de söylediniz. Demek ki, toplum, bu konuda susuz, aç, böyle bir beklenti 
içerisinde. Bu yayın saatlerinin mutlaka artırılması; ama, hepsinden önemlisi izlenilir saatlerde 
yapılması. Yoksa, ben, bazen görüyorum, 04.00'te, 05.00'te oluyor, o saatte insanların yattığı, özel
likle, genç nesillerimizin takip konusunda şansının sıfır olduğu saatlerde yayın yapmanın da man
tığı yok. O nedenle, önümüzdeki dönemde bu konuda çok ciddî bir çalışmanın yapılması gerektiği 
konusunda çok samimîyim. Ben sizin de öyle olduğunuzu, en az kendim kadar samimî olduğunuzu 
biliyorum, inşallah, önümüzdeki dönemde, kamu yaranna yayın yapan TRT, diğer kanallara örnek 
oluşturacak bu çalışmayı daha geniş bir alanda, daha doyurucu güzel programlarla yapar diyorum 
ve o alınan sonuçlara da pek değinilmedi. Övgüye değer birtakım sonuçlar; onun da aslında merak 
ediyorum ne olduğunu, bana göre pek öyle bir şey yok; ama, bugün, görevde olmayan eski sayın 
genel müdürle ilgili artık söylenecek fazla bir şey yok; ama, sizin bu konuda, inanıyorum ki, bun
dan sonra yapacağınız daha çok şey var. Onları beklediğimi ifade ediyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pekel. 
Sayın Bakanım, bir açıklamada bulunacak mısınız, yoksa... 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sadece teşekkür ediyorum Sayın Pekel'e; 

tabiî, hepimiz, aslında, değerli milletvekillerimiz, aynı hassasiyetleri taşıyoruz. Bugünkü görüşme 
vesilesiyle, buradaki talep ve beklentiyi TRT'ye ben tekrar iletmiş olacağım. Umuyorum, bu konuda 
daha iyi örnek yayınlar yapar. Hassasiyetiniz için ben teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
42. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü ile 

ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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43. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/892) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
44. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım sorun

larına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
45. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
46. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şu anda Genel Kurulumuzda sözlü soru önergelerini 

cevaplandıracak sayın bakanlar bulunmadığından, çalışma süremiz de soru cevaplarıyla, soru öner
geleriyle sınırlı olduğundan, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini sırasıyla görüşmek için, 
5 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.29 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Şanlıurfa Milletvekili Vedat MELİK'in, Birecik Barajı kamulaştırmalarına ilişkin Maliye 

Bakanından sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/9861) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Birecik barajının inşa edilmesi ile birlikte Halfeti ve Birecik ilçelerindeki 
binlerce dekar tarım arazisi sular altında kalmıştı. Bu arazilerin çok büyük bir 
bölümünü de bilindiği üzere ekonomik verimliliği çok yüksek olari Fıstık 
ağaçları oluşturmaktaydı. İlçe merkezlerinde oluşturulan fiyat tespit 
komisyonları tarafından belirlenen kamulaştırma bedelleri hak sahiplerine 
ödenmiş, ancak kamulaştırma değerlerine itiraz eden vatandaşların açmış 
oldukları değer yükseltme (tezyidi bedel) davaları vatandaşlar lehine 
sonuçlanmış ve üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, bu davalar sonucunda hak 
sahiplerinin kazandıkları bedellerin büyük bir kısmı bu güne kadar 
ödenmemiştir. 

Buna ilişkin olarak; 

1. Söz konusu barajın inşası esnasında toplam ne kadar arazi kamulaştırılmıştır? 
Bu araziler için bu güne kadar ne kadar kamulaştırma bedeli ödenmiştir? Halen 
ödenmemiş kamulaştırma bedeli toplamı ne kadardır? 

2. Halfeti ilçesinde Birecik Barajı nedeniyle arazileri kamulaştırılan, ancak 
tezyidi bedel davaları sonuçlanan hak sahibi sayısı kaçtır? Bunların alacaklarının 
toplam tutarı ne kadardır? 

3. Halfeti köylülerinin beş yıldır bekledikleri arazi kamulaştırma bedelleri ne 
zaman ödenecektir? 

- 2 2 0 -



T B M M B:48 4.1.2006 0:3 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15,O.APK.0.23-300-(cîc?r 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

5 6 ARAUK 2m 
18054 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15.11.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
15699 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın M.Vedat MELİK'in tevcih ettiği, 7/9861 esas no.lu yazılı soru 
önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Elektrik İşleri Etüt İdaresi 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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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN M.VEDAT MELİK'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/9861 

Soru 1 : 

Birecik barajının inşa edilmesi ile birlikte Halfeti ve Birecik ilçelerindeki binlerce 
hektar tarım arazisi sular altında kalmıştı. Bu arazilerin çok büyük bir bölümü de bilindiği 
üzere ekonomik verimliliği çok yüksek olan Fıstık ağaçları oluşturmaktaydı. İlçe 
merkezlerinde oluşturulan fiyat tespit komisyonları tarafından belirlenen kamulaştırma 
bedelleri hak sahiplerine ödenmiş ancak kamulaştırma değerlerine itiraz eden vatandaşların 
açmış oldukları değer yükseltme (tezyidi bedel) davaları vatandaşlar lehine sonuçlanmış ve 
üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, bu davalar sonucunda hak sahiplerinin kazandıkları 
bedellerin büyük bir kısmı bu güne kadar ödenmemiştir. 

Buna ilişkin olarak; 

- Söz konusu barajın inşası esnasında toplam ne kadar arazi kamulaştırılmıştır? 
Bu araziler için bu güne kadar ne kadar kamulaştırma bedeli Ödenmiştir? Halen ödenmemiş 
kamulaştırma bedeli toplamı ne kadardır? 

Cevap 1 : 

Birecik Baraj ve HES'in toplam kamulaştırma alanı 58 km2 olup, bu alanın yaklaşık 
37 km2 si kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılan bu araziler için 31,4 milyon YTL ana para 
ödemesi yapılmıştır. 

Soru 2 : 

Halfeti ilçesinde Birecik Barajı nedeniyle arazileri kamulaştırılan, ancak tezyidi 
bedel davaları sonuçlanan hak sahibi sayısı kaçtır? Bunların alacaklarının toplam tutarı ne 
kadardır? 

Cevap 2 : 

Yargıtay'dan onanarak Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne gelen tezyid-i 
bedel dosya sayısı 8228 adet olup, ödenen dosya sayısı 7043 ve ödenmek üzere bekleyen 
dosya sayısıda 1185 adettir. 7043 adet dosya için 255,2 milyon YTL'lik ödeme yapılmış 
olup, bekleyen dosyalar için 2005 yılı sonu itibari ile yaklaşık 100 milyon YTL'lik ödeneğe 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Soru 3 ; 
Halfeti köylülerinin beş yıldır bekledikleri arazi kamulaştırma bedelleri ne zaman 

Ödenecektir. 

Cevap 3 : 
Bütçe imkanları ölçüsünde bekleyen dosyaların ödemesi yapılacaktır. 
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2.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Türkiye Kömür İşletmelerinin bayilik standart
larına ve kömür karaborsasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/10851) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili W 

Türkiye Kömür İşletmeleri 2005-2006 sezonunda ısınma amaçlı olarak satış yapan bayilere 
yeni standartlar getirmiştir. Bu standartlar kağıt üzerinde mantıklı gözükse de uygulamada 
aynı sonuçlan vermemiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri' nin, ürettiği kömürü yalnızca yetkili 
satıcıları aracılığıyla satma karan alması piyasa da karaborsa kömür satışını bir anda 
arttırmıştır. Maalesef gerekli bayilik standartlannı sağlayamayan firmalar karaborsadan mal 
almak zorunda kalmaktadır. Aynca TKİ yeni aldığı kararla nakliye ve torbalama 
sorumluluğunu da kendi üstlenmiştir, örneğin TKİ' nin aldığı yeni karara göre bayilerin en 
az 500 m2 kapalı alana sahip olması maddesine uyamadıklan için Isparta'daki satıcıların 
büyük çoğunluğu kömür alım talebinde bulunamamışlardır. 10.10.2005 tarihinde Türkiye 
Kömür İşletmeleri ve Ege Linyit İşletmelerinden inceleme yapmak için İsparta'ya , uzmanlar 
gelmiştir. Hazırladıktan tutanakta İsparta'da 40.000 tonun üzerinde olan kömür talebinin 
yaklaşık 20.000 tonunun resmi olarak karşılandığı, kalan kısmın ise karaborsacılar tarafından 
yüksek fiyatla satılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Aynca bayilik alan bazı fırmalannda 
internet bağlantısı ve kapalı alan gibi şartlan yerine getirmeden bayi olduklan görülmektedir. 

Bu konuyla bağlantılı olarak, sorularım şunlardır: 

SORU1-) Türkiye'de en büyük üretici konumunda olan TKİ, bu yıl aldığı kararla karaborsa 
ve kayıt dişiliğin önünü açmamış mıdır? İlgili kuruluş, satıcı firmalann gerekli altyapısı henüz 
oluşmadan neden böyle bir karar vermiştir? 

SORU2-) Bu konuyla ilgili sektör temsilcilerinin aylar öncesine dayanan olumsuz beyanatları 
bulunurken, ilgili kurum bu aksakhklann oluşabileceğini, karan çıkarırken neden 
hesaplamamıştır? 

SORU3-) Sayın Başbakan basına verdiği beyanatlarda halka ucuz kömür yaktıracağını 
açıklamasına rağmen, bugün gelinen noktada neden sektör karaborsacıların eline 
bırakılmıştır? Karaborsa saüşlann önüne geçmek için herhangi bir çalışma yapmakta mısınız? 

SORU4-) Bayilere dağıtılmak için Ege Linyit İşletmeleri bünyesinde üretilen 620 bin ton 
civannda kömürün, yaklaşık 300 bin tonunun Soma ilçesindeki Karaborsacılann eline 
geçtiğinden haberdar mısınız? 

SORU5-) Bir çok ilimizde talep karşılanamadığı için kömür karaborsa alınıp satılmaya 
başlanmıştır. Bu sebeple kapalı alan sınırlamasını kaldırmayı ve bayilik için ek kontenjan 
tanımayı düşünür müsünüz? Aynca bu sene için bayilere ek kömür tahsisi yapılacak mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- \ <^\1-
Konu : Yazılı Soru Önergesi A « 

2 o ARALIK 2005 

18037 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nm, 28.11.2005 tarih ve KAN.KAR.MD/nUn A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-16240 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in tarafıma tevcih ettiği, 7/10851-16519 
esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince, Türkiye 
Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden alına yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

At,. 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER: 
1-Önerge Cevabı 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/10851) 

Sorular 1.23.4.5: 

Türkiye Kömür İşletmeleri 2005-2006 sezonunda ısınma amaçlı olarak satış yapan 

bayilere yeni standartlar getirmiştir. Bu standartlar kağıt üzerinde mantıklı gözükse de 

uygulamada aynı sonuçları vermemiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri'nin, ürettiği kömürü 

yalnızca yetkili satıcıları aracılığıyla satma kararı alması piyasa da karaborsa kömür satışını 

bir anda arttırmıştır. Maalesef gerekli bayilik standartlarını sağlayamayan firmalar 

karaborsadan mal almak zorunda kalmaktadır. Ayrıca TKİ yeni aldığı kararla nakliye ve 

torbalama sorumluluğunu da kendi üstlenmiştir. Örneğin TKİ'nin aldığı yeni karara göre 

bayilerin en az 500 m2 kapalı alana sahip olması maddesine uyamadıkları için Isparta'daki 

satıcıların büyük çoğunluğu kömür alım talebinde bulunamamışlardır. 10.10.2005 tarihinde 

Türkiye Kömür işletmeleri ve Ege Linyit İşletmelerinden inceleme yapmak için İsparta'ya, 

uzmanlar gelmiştir. Hazırladıkları tutanakta İsparta'da 40.000 tonun üzerinde olan kömür 

talebinin yaklaşık 20.000 tonunun resmi olarak karşılandığı, kalan kısmın ise karaborsacılar 

tarafından yüksek fiyatla satılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, bayilik alan bazı 

firmalarında internet bağlantısı ve kapalı alan gibi şartlan yerine getirmeden bayi oldukları 

görülmektedir. 

Bu konuyla bağlantılı olarak, sorularım şunlardır? 

-Türkiye'de en büyük üretici konumunda olan TKİ, bu yıl aldığı kararla karaborsa ve 

kayıt dişiliğin önünü açmamış mıdır? İlgili kuruluş, satıcı firmaların gerekli altyapısı henüz 

oluşmadan neden böyle bir karar vermiştir? 

-Bu konuyla ilgili sektör temsilcilerinin aylar öncesine dayanan olumsuz beyanatları 

bulunurken, ilgili kurum bu aksaklıkların oluşabileceğini, kararı çıkarırken neden 

hesaplamamıştır? 
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-Sayın Başbakan basına verdiği beyanatlarda halka ucuz kömür yaktıracağını 
açıklamasına rağmen, bugün gelinen noktada neden sektör karaborsacıların eline 
bırakılmıştır? Karaborsa satışların önüne geçmek için herhangi bir çalışma yapmakta mısınız? 

-Bayilere dağıtılmak için Ege Linyit İşletmeleri bünyesinde üretilen 620 bin ton 
civarında kömürün, yaklaşık 300 bin tonunun Soma İlçesindeki karaborsacıların eline 
geçtiğinden haberdar mısınız? 

-Bir çok ilimizde talep karşılanamadığı için kömür karaborsa alınıp satılmaya 
başlanmıştır. Bu sebeple kapalı alan sınırlamasını kaldırmayı ve bayilik için ek kontenjan 
tanımayı düşünür müsünüz? Ayrıca bu sene için bayilere ek kömür tahsisi yapılacak mıdır? 

Cevaplar 1.2,3.4.5; 
Halka yerinde ucuz ve kaliteli kömür temin edilebilmesi, ithal kömür fiyatlarının ülke 

genelinde regüle edilebilmesi ve dolayısıyla döviz tasarrufu sağlanması ve Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü bir aktör olarak piyasada yer alması gerekçeleriyle 
2004-2005 sezonundan itibaren, ELİ ve GLÎ Müessese Müdürlüklerinden ısınma amaçlı 
olarak ürettiği kömürlerin bayiler aracılığıyla satıtması uygulamasına başlanmış ve yaklaşık 
400 bayi ile sözleşme imzalanmış ve bu bayilerce de 2.000'e yakın alt bayi oluşturulmuş ve 
sonuçta 2004-2005 sezonunda planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Bu doğrultuda 2005-2006 
sezonunda da bayilik uygulamasına devam edilmesi kararı alınmıştır. 

2004-2005 sezonu bayilik uygulamasının sonucunda gerek bayilerimizden, gerek 
vatandaşlardan ve gerekse ilgili sektör temsilcilerinden gelen görüşler ile TKt Genel 
Müdürlüğünce tespit edilen aksaklıklar dikkate alınarak 2005-2006 sezonu bayilik 
uygulamasının genel esasları belirlenmiştir. 2004-2005 sezonu bayilik uygulaması ve yoksul 
ailelere bedelsiz kömür verilmesi uygulamaları sonucunda ithal kömür fiyatlarında 
50-60 $/ton ucuzlama olmuş ve böylece yaklaşık 350 milyon dolar döviz tasarrufu 
sağlanmıştır. Benzer sonuçların 2005-2006 sezonunda da gerçekleşmesi beklenmektedir. 

2005-2006 sezonunda bayilikler verileceğine ilişkin olarak ilanlar Resmi Gazetede, 
Ulusal basında ve internet yoluyla duyurulmuştur. Başvuru için verilen tarihin sonunda; ELİ 
Müessese Müdürlüğüne Bayilik yoluyla piyasaya vereceği kömür miktarının yaklaşık üç katı 
talep gelmiştir. Bu durum neticesinde bayi adaylarının önceki son üç yılda yapmış oldukları 

ELİ Müessesesi üretimi satışları göz önünde bulundurularak 379 bayi adayına kömür 
tahsisatları yapılmıştır. Soma ilçesinden gelen talebin karşılanma oranı yaklaşık % 33 olup, 
İsparta ilinden gelen talebin karşılanma oranı ise yaklaşık % 24, Burdur ve Eskişehir illerinde 
ise % 13'dür. Gelen toplam, talebin karşılanması oranı ise ortalama olarak % 33'dür. Bu 
aşamada TKÎ Genel Müdürlüğünce üretilmekte olan ısınma amaçlı kömürler piyasanın 
ihtiyacını karşılayamamaktadır. TKt Genel Müdürlüğünün kısa ve orta vadeli hedefi 
piyasanın ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek olup, bunun için gerekli çalışmalar ve 
yatırımlar hızla yapılmaktadır. Bayilerden gelen talebin karşılanamamasının kapalı alan 
sınırlamasıyla bir ilgisi bulunmamakta olup, üretim artışı olması durumunda ek kontenjan ve 
ek kömür tahsisi yapılması gündeme gelebilecektir. 
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3.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Ege Bölgesindeki OSB'lerin liman taleplerine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/10887) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.10.2005 

İstikrar içinde büyümeyi sağlamak, sanayileşmeyi gerçekleştirmek ve 
ürettiğimiz ürünlerin uluslar arası pazara daha süratle girişini sağlamak mutlak 
hedeflerimize ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde devam eden İzmir-Aliağa-Nemrut 
İskeleler bölgesinin limana dönüştürülmesi sadece bölgedeki sanayi 
kuruluşlarını hareketlendirmekle kalmayacak , Orta Anadolu'ya kadar bütün 
O.S.B. ve sanayicilerin yeni yatırımlar yapmasına ve dolayısıyla yeni istihdam 
alanları oluşmasını sağlayacaktır. 1999 yılından bu yana aksamalarla devam 
eden bu projeye bakanlığınızın katkı verebileceği ortadadır. 

Bu nedenle; 

Bölgede bulunan O.S.B.' lerinin (İzmir-Manisa-Denrz)i-yşak-Aydın-
Afyon) taleplerini tespit etmek ve bu çalışmaların koordinasyon içinde 
yapılabilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Yok ise, yapacak mısınız? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 O BHİ O 00 00 02-'fr£ 2 ? A R A ^ ° 5 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:28.11.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/10887-16521/43139 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın "Ege Bölgesindeki OSB'lerin liman taleplerine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/10887) esas nolu yazılı soru 
önergesinde bahse konu olan Umanlar konusu, Bakanlığımız kuruluş kanununda belirtilen 
görevler arasında yer almayıp, konu 14.12.2005 tarih ve 16644 sayılı yazımızla Ulaştırma 
Bakanlığına iletilmiştir. 

Bununla birlikte, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyon İllerindeki Organize 
Sanayi Bölgelerinden Bakanlığımıza herhangi bir talep ulaşmamıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AliÇOŞKUtf 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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4.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların borçlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (/l0904) 

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 Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enver ÖKTEM / 
İzmir Milletvekili 

1. Ülkemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın devlete olan borçlarının 
tutan ne kadardır ve bu borçluların ne kadarı îzmir ili ve ilçelerinde ikamet 
etmektedir? 

2. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın ne kadarı hakkında devlete ve 
bankalara olan borçlarından dolayı icra takibi başlatılmıştır ve bu 
vatandaşlarımızdan ne kadarı İzmir ili ve ilçelerinde ikamet etmektedir? 

3. Başlatılan icra işlemlerinin ne kadarı 3 Kasım 2002 tarihini kapsamaktadır? 

4. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımıza borçları nedeniyle yaşadıkları 
mağduriyeti gidermek için yasal bir düzenleme yaparak bir ödeme kolaylığı 
getirmeyi ve borç faizlerini sıfırlamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERf-BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.P.K.0.07.212/ X% 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

3 OCAK 2D0S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlığa gönderdiğiniz 07.12.2005 tarih ve KAN.MAR.MD.A.01.0. GNS.O 
10.00-7/10904-16799/43681 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM' e ait 7/10904 
esas numaralı yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

< LC4&><ZCST. 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 7/10904 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi: Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

Önerge No : 7/10904 

SORU 1) Ülkemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın devlete olan borçlannm 
tutarı ne kadardır ve bu borçluların ne kadan İzmir ili ve ilçelerinde ikamet etmektedir? 

SORU 2) Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlanmızm ne kadan hakkında devlete ve 
bankalara olan borçlarından dolayı icra takibi başlatılmıştır ve bu vatandaşlarımızdan ne kadarı 
İzmir ili ve ilçelerinde ikamet etmektedir? 

SORU 3) Başlatılan icra işlemlerinin ne kadan 3 kasım 2002 tarihini kapsamaktadır? 

CEVAP 1-2-3) 2003 yılında yürürlüğe giren 4876 sayılı çiftçi borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında, T.C. Ziraat Bankasına borçlu olan çiftçilerin % 
8Tinin, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerin ise % 93'ünün borçları yeniden 
yapılandınlmıştır. 
Halen, İzmir ili ve ilçelerinde bulunan T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
borcu olup da ödeyemeyen toplam 526 çiftçinin borçlarını tahsil için takibat işlemleri 
yapılmaktadır. 

SORU 4) Tanm ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımıza borçları nedeniyle yaşadıkları 
mağduriyeti gidermek için yasal bir düzenleme yaparak bir ödeme kolaylığı getirmeyi ve borç 
faizlerini sıfırlamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4) Halihazırda, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi veya borç faizlerinin sıfırlanması 
hususunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
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5.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın, Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi 
ödeneğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/10967) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ati COŞKUN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.31.10.2005 

Nadtr-SARAÇ 
Zonguldak Milletvekili 

Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi, Gökçebey ve Devrek için büyük bir 
önem taşımaktadır. Bölge insanımız da bu projenin hayata geçirilmesini büyük umutlarla 
beklemektedir. İlimizin sürekli göç veren bir durumda olması bu tür projelerin 
desteklenmesini önemli kılmaktadır. 

Zonguldak-Gökçebey Organize Sanayi bölgesinin 1998 ve sonraki yıllar da düzenli 
olarak genel bütçeden ayrılan paylarla yatırım programında kalması sağlanmış olup 5*g. 
Hükümet döneminde ödeneğin genel bütçeden kaldırılmasının nedeni nedir, önümüzdeki 
süreçte bu oluşum için Bakanlığınızca neler düşünülmektedir? 

T.C 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHT 0 00 00 02- "*o5 2 7 ARA 2005 
KONU : Yaztlı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGl:07.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/10967-16772/43599 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın "Zonguldak-Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi 
Ödeneğine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/10967) esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: 1 sayfa önerge cevabı 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN NADİR SARAÇ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP: 

Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi, Bakanlığımız 2002 yılı 
Yatırım Programında Etüt karakteristikle yer almakta iken; uzun süre hareketsiz ve atıl 
durumda bekleyen projeler arasında yer aldığından "Yatırım Programlarının 
Rasyonelleştirilmesi" çalışmaları kapsamında Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 
Bakanlığımız 2002 Yılı Yatırım Programından çıkartılmıştır. 

Söz konusu proje için 22/06/1998 tarihinde mahallinde yapılan yer seçimine katılan; 
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisince; OSB yeri olarak incelenen alanın, 

Yenice Çayı taşkın alanı içinde kaldığından OSB yapılmasının sakıncalı olduğu, ancak 
taşkın koruma şeddelerinin yapılmasından sonra OSB'nin kurulmasının mümkün 
olabileceği, 

• Mülga Orman Bakanlığı temsilcisince, 103 ada 12 no'lu, 104 ada 11 no'lu, 107 ada 27 
no'lu toplam 190.859 m2 yüzölçümlü parsellerin çalılık vasfıyla hazine adına tespit ve 
tescil edildiği halde Milli Emlak Genel Müdürlüğünden orman olarak kullanılmak 
üzere tahsis talep edildiği, olumsuz cevap verildiği ve adli yola başvurulduğu, dava 
neticeleninceye kadar söz konusu parsellerin OSB dışında tutulması gerektiği, 

ifade edilmiştir. 
Taşkın koruma şeddesinin yapılması ve dava sonucuna göre orman tescilli alanlar ile 

mevcut orman alanlarının OSB sınırları dışına çıkarılmasından sonra söz konusu alanın OSB 
yeri olarak kesinleşebiieceği hususu 31/08/1998 tarih ve 12096 sayılı yazımızla ilgili Valiliğe 
bildirilmiş olup, bugüne kadar konu ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır. 

Diğer taraftan, söz konusu projenin Bakanlığımız yatırım programına dahil edilmesi 
hususunda Valilik ya da başka bir kuruluştan da herhangi bir talep intikal etmemiştir. 
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6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Millî Güvenlik Siyaset Belgesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/10993) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / - \ 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımlaajy erigrim. 10.11.2005 

U-
Emin ŞİRİN - ^ 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1- Milli Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi doğrultusunda yürütülecek siyaseti belirleme yetkisi hangi 
makamındır? 

2- Bu makam, MGSB doğrultusunda yürütülecek siyaset konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 'ne bilgi verecek midir? 

T . c . 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005 /7063-ŞŞY O > ) 3.L ARALIK 2005 

K O N U Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığrnın 12 ARALIK 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0 .GNS.0.10. 
00 .02-7 /10993-16921/43971 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 26 ARALIK 2005 gün ve B.O2.0.KKG.0.12/1O6-489-19/5706 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞlRlN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) 
üzerine ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen 7 /10993 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

JVI.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 

7/10993 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Millî Güvenlik Siyaset Belgesi T.C. Anayasasının 118 inci ve 2945 sayılı Millî Güvenlik 
Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 2 ve 4 üncü maddesinin 
verdiği yetkiye göre hazırlanmaktadır. 

Millî Güvenlik Kurulu tarafından, Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin hazırlanması veya 
güncelleştirilmesi çalışmalarında koordinatör olarak Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği görevlendirilmektedir. 

Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncelleştirilmesi çalışmalarında; Genelkurmay 
Başkanlığı ve bütün icracı bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 
alınmakta ve hazırlanan Belge Taslağı Millî Güvenlik Kurulu üyelerinin görüşlerine 
sunulmaktadır. Millî Güvenlik Kurulu üyelerinin de görüşleri çerçevesinde yeniden 
düzenlenen Belge Taslağı, MGK Genel Sekreterliği tarafından Millî Güvenlik Kurulu 
toplantısında takdim edilmektedir. 

Takdim edilen Belge Taslağı, Millî Güvenlik Kurulu tarafından uygun bulunduğu 
takdirde Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilmektedir. 
2. Millî Güvenlik Siyaset Belgesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgilendirilmesini değerlendirme yetkisi, Anayasanın 118'nci maddesine göre Türkiye 
Cumhuriyeti'nin millî güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Bakanlar Kurulu'na aittir. 

Bilgilerinize sunarım. 

M^iGÖNÜU 
Millî Savunma Bakanı 
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7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11100) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^ > 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilinde, sanayicilerimizin üretimde kullandığı enerjinin büyük bir 
bölümünü kapsayan doğalgaz fiyatları geçtiğimiz günleröe %S,6 oranında artış 
göstermiştir. 

Bir yıllık değerlendirmeye baktığımızda. Bursa ilinde, sanayide kullanılan 
doğalgaz fiyatlarındaki artışların sanayicileri zorladığı dikkat çekmektedir. 
Sanayicimizin önündeki engellerden birini oluşturan girdi fiyatlarının yüksekliği, 
doğalgaza yapılan zamlarla daha da yükselmektedir. 

Özellikle Uzakdoğu mallarıyla mücadelede en önemli etkenin girdi fiyatlarının 
düşük tutularak ucuza maliyet oluşturmak olduğu düşünülürse, bu aşamada 
sanayicimizin zorlanacağı açıkça görülmektedir. 

1. Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarının yükselti lmesindeki amaç nedir? 

2. Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarındaki artışın aşağıya çekilmesi için acil 
olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

3. Sanayicilerimizin enerji ihtiyaçlarının daha ucuza mal edilmesi için planmış 
çalışmalarınız var mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma.Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- {*)}-<* 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ -_ ~ ' " 

2 6 AQAUK 2005 

1 8 0 3 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın, 12.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.'nün A.0I.0.GNS.0.I0.00. 
02-16844 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği. 7/11 100-16860 esas 
no.lu yazılı soru önergesi daha önce yöneltilmiş olan 7/5500 esas no.lu yazılt soru önergesinin 
soruları ile aynı olup, 24 Haziran 2005 tarih ve B.15.O.APK.0.23-300-967/9135 sayılı yazımızla 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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8.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, asayiş olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdulkadir AKSU'nun cevabı (7/11104) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1. Türkiye genelinde son 5 yılda, yıllar itibariyle ayrı ayrı belirtilmek üzere 
kaç asayiş olayı meydana gelmiştir? 

2. Meydana gelen asayiş olaylarının; 

a. Cinayet, yaralama, gasp ve tecavüz gibi şahsa karşı işlenen suçların 
yıllara göre dağılımı nasıldır? 

b. Mala karşı işlenen suçların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3. Suç olaylarında bir artış var ise, bu artışın temel nedenleri nelerdir? 
Suçları önlemeye yönelik olarak Bakanlığınızca bugüne kadar ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERt BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - 38 / / o %H1 o l / # / 2 W 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16844 (7/11104) sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/11104) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır 

Ülkemizde meydana gelen uyuşturucu madde, fuhuşa teşvik/aracılık ve kadın ticareti, evlenmek 
vaadi ile kızlık bozma, yankesicilik/kapkaççılık, evden hırsızlık ve intihar olaylarının önceki yıllara 
göre azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bilişim suçlarının ve kumar oynamak/oynatmak suçlarının 
yanında, Devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardan; rüşvet, irtikap, ihtilas ve insan ticareti(TCK201/b) 
suçlarının da azaldığı tespit edilmiştir. 

Halkımızın huzur ve güveninin temini amacıyla günümüze kadar bütün gücüyle mücadele eden 
güvenlik kuvvetlerimiz bundan sonra da bu kutsal görevini teknolojinin en ileri tekniklerini kullanmak 
suretiyle daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürecektir. Ancak, suç ve suçlularla mücadele de, 
halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının aktif destek ve katkısına ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Bu 
bağlamda, suç ve suçlularla mücadeleyi toplumun tüm katmanlarına yayarak; kurum ve kuruluşlar, 
üniversiteler, bilim çevreleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızla işbirliğinin gerçekleştirilmesi 
ve suçun henüz oluşmadan önlenmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülmektedir. 

Suç ve suçlularla mücadele için, bazı proje uygulamaları geliştirilmekte ve gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. Bunlardan; Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanarak 1 Ocak 2005 tarihinde faaliyete 
geçirilen Asayiş Projesi ile bilimsel verilere dayalı suç analizinin yapılabilmesi ve ülke genelinde 
meydana gelen tüm asayiş olaylarının ortak bir bilgi havuzunda birleştirilerek, suçların yeri, zamanı, 
şüphelilerin yaşı, cinsiyeti, ekonomik durumu ve eğitim seviyesi gibi özelliklerin ortaya çıkartılarak 
suçla mücadele politikaları belirlenmekte ve yönlendirilmektedir. 

Yine, İstanbul ilimizde geliştirilen ve E-devlet uygulamalarımızın başarılı bir Örneği olan 
MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) Projesi sayesinde; şehrin çeşitli noktalarına 
yerleştirilen 574 kameradan yapılan izleme neticesinde; 704 çalıntı araç kaydı yapılmış ve ilgililer 
hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Korsanla mücadele kapsamında söz konusu kameralardan tespiti 
yapılan 29 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevkedilmiştir. Bununla birlikle 47.000 adet korsan CD ve 
DVD ele geçirilmiştir. Yine bu kameralar sayesinde tespit edilen 387 adet asayişe müessir olaya 
emniyet görevlilerimizce anında müdahale edilmiştir. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı verilen 
toplam 475 şahıs yakalanmıştır. Bu uygulama, gerek Avrupa Futbol Takımları ile ve gerekse Turkcell 
Süper Ligi Futbol maçlarında alınan tedbirlere destekleyici rol oynamıştır. 

Söz konusu proje, Ankara ilimizde de geliştirilmekte olup, öncelikle büyük illerimizde daha sonra 
da tüm illerimizde gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. • y^2^ 

/ AbdjfclirAKSU 
/ .•'İçişleri Bakanı 
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9.- Mersin Milletvekili Ersoy BULUTun, bir polisin çatışma sırasında DYP Genel Başkanı ile 
telefonla görüşmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11117) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

11.11.2005 

Ersoy Bulut 
SHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mersin Milletvekili 

\ 

1) Bir kamu görevlisi olan polisi Şemdinli'de meydana gelen bir çatışmada devlet 
koruyamıyor da aynj anda Ankara'da partisinin makam odasmda bulunan Sayın 
Mehmet Ağar mı koruma gücüne sahip. Polisimiz niçin kendi amirlerini, emniyet 
müdürünü veya Valiyi aramıyor da Sayın Ağar'ı arıyor? 

2) Güvenlik görevlilerinin yaşam güvenceleri yok mu? Sayın Agar'a sığınmak daha mı 
güvenceli? 

3) DYP genel Başkam Sayın Mehmet Ağar'ın kamuoyu tarafından bilinmeyen bir başka 
görevi mi var? Bakanlığınız kayıtlarında bu konuya ilişkin bilgi var mı? 

T.C. 
İÇtŞLERt BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.06 - 3*? //OS^Ç OÎ./OİI2006 

Konu:Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16844 (7/11117) sayılı yazı. 
Mersin Milletvekili Sayın Ersoy BULUT tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazıtı olarak cevaplandırılması istenilen (7/11117) nolu soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkartılmıştır 

09.11.2005 tarihinde Sımak ili Şemdinli ilçesinde bir kitapevinde meydana gelen 
patlamanın akabinde istenmeyen toplumsal olaylar yaşanmıştır. Bu olaylar esnasında Şemdinli 
ilçe emniyet müdürlüğünde görevli bir polis memurunun Doğruyol Partisi Genel Başkanı Sayın 
Mehmet AGAR'ı telefon ile aradığı bazı basın yayın organlarında da yer almıştır. Söz konusu 
polis memurunun anılan politikacıyı telefon ile araması tamamen ferdi bir davranıştır. 

Söz konusu olaylarla ilgili olarak, Bakanlığımızca da 2 Mülkiye Başmüfettişi 
görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

:>dülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, trafik kazalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11123) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Dakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim 

1- 20O3-2OO5 Rkim ayı sonuna kadar trafik kazalarında mıcır nedeniyle kaç kaza 
olmuştur? Kaç vatandaşımız yaşamını yitirmiştir'.' 

2- 2003 Ocak-2005 Ekim sonu itibariyle duble yollarda kaç kaza olmuştur? Bu kazalarda 
kaç vatandaşımız yaşamını yitirmiştir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.0S.l .EGM.0.12.04.06 — U l / / / o 2 « ^ 6 o 3 . / « l / 2 0 0 4 

Konu:Yazıh Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :15.11.2005 tarih ve A.0I .0 .GNS.0.10.00.02-16844 (7/1 1123) sayılı yazı. 
Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/11123) nolu soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkartılmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 83 üncü maddesi gereğince, trafik zabıtası. 
kazaların oluş nedenlerini ve iz ve delillerini belirleyerek Trafik Kazası Tespit Tutanağı 
düzenlemektedir. Trafik birimleri tarafından düzenlenen trafik kazası tespit tutanaklarında kazanın 
mucur nedeniyle meydana geldiğine dair herhangi bir istatistik tutulmamaktadır. 

Ancak, Trafik Kazası Tespit Tutanag'ında "Yol sathında gevşek malzeme" adı altında yer 
alan yol durumundan kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının sayısı 2004 yılında 177 
iken, 2005 yılında 166'ya gerilemiştir. 2003 yılından günümüze, meydana gelen bu tür trafik 
kazalarında toplam 30 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. 

Hükümetimizin Acil Eylem Planı kapsamında bölünmüş yol çalışmaları yapılan yerlerde 
meydana gelen trafik kazaları; 20O4 yılında 3.941 iken, 2005 yılında 3 .686 'y a gerilemiştir. Yine, 
söz konusu trafik kazalarında ölü sayısı 354 iken 290'a, yaralı sayısı 8.907 iken 8.125'e gerilediği 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lbdülkadir A K S ü 
İçişleri Bakanı 
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//.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Köy Merkezli Tarımsal Üretime Des
tek Projesine, 

- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, kuş gribinin kümes hayvancılığı sektörüne etkilerine, 
- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Kırıkkale'de yapılan hayvancılık desteklemelerine, 
- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, bir şahsın ithal ettiği mısırların TMO silolarında 

depolandığı iddiasına, 
- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, AB sürecinde tarım sektörünün durumuna, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ipekbökeceği ve ipek üretimine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/11183, 11184, 

11185, 11186, 11187, 11188) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'niin 96. vci. 
maddelerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. / 
/ 09.11.2005 

/ Feridun F, BALOĞLU 
/y\/^ Antalya Milletvekili 

Bakanlığınızın 2 yıl önce "Bin Köye Bin Tarımcı" sloganıyla ve büyük iddialarla 
uygulamaya başladığı "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek ProjesP'nin başarısız 
olduğunu gündeme getiren Antalya Ziraat Mühendisleri Odası; genç ziraat 
mühendislerinin büyük özverileri ile kimi yörelerde sonuç alınabildiğini ancak yaşanan 
olumsuzluklar nedeniyle tarım danışmanlarının yaklaşık yarısının görevlerinden istifa 
etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Proje kapsamında görev alan ziraat mühendisi sayısı kaçtır? 
2- Kaç mühendis, hangi nedenlerle görevden ayrılmıştır? 
3- Projenin uygulandığı köylerde toplanılması düşünülen yüzde 5 ve yüzde 
10'luk katkı paylan düzenli olarak toplanmış mıdır? 
4- Türkiye genelinde toplanan katkı payı toplamı ne kadardır? 
5- Tarım danışmanlarına aylık kaç YTL ücret ödenmektedir? Danışmanların 
köylere ulaşabilmesi için yol ücreti ödenmekte midir? Servis aracı sağlanmakta 
mıdır? 
6- Projenin bitiminden sonra, tanm danışmanı ziraat mühendisleri 
Bakanlığınızda çalıştırılacak mıdır? 

- 2 4 0 -



TBMM B:48 4 . 1 . 2 0 0 6 0 : 3 

TÜHKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın M.Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

; (Fahte/tiriTJSTÜN 
/Muğla Milletvekili 

Türkiye gündemine oturmuş olan kuş gribi olarak adlandırılan Avian İnfiucnza (Tavuk 
vebası) hastalığı ile ilgili olarak lüm yumurta ve piliç üreticileri büyük sıkırtlı içindedir. 
Özellikle yumurta üreticileri yumurtalarım satamaz, ödemelerini yapamaz hale gelmişlerdir. 
Bu dunımun sürmesi halinde kısa zamanda çok ciddi ticari itibar kaybı., hacizler ve iflaslar 
başlayacaktır. Kümesler tavuksuz, ülkemiz de yumurtasız kalrp yumurta ihraç eden ülke 
durumundan çıkıp yumurta ithalatçısı ülke durumuna düzelecektir. 

Bu durumun önlenebilmesi için, 

)- Satılamayan ve depolarda binken yumurtaların devlet tarafından imha edilip maliyet 
bedelleri üzerinden üreticilerin zararları karşılanacak mı° 

2- Kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen depremden zarar görenlere bu yumurtalar 
Kızılay ve ilgili bakanlıklarla görüşülerek gönderilecek mi? 

3- SSK, Bağ-Kur ve Vergi stopajı ve KDV ödemelerinin ertelenmesi üreticileri memnun 
etmiştir. Ancak bu işletmelerin gelir ve kurumlar vergileri, elektrik ödemeleri de vade 
farksız ertelenecek mi? 

4- Sektöre faizsiz ve düşük faizle kredi tesis edilecek mi? 
5- Tavuklar için H1N5, tipi virüs aşılan ne zaman ruhsatlandınlacaktır? 
6- AKP iktidarı tarafından geçen yıl kapatılan Manisa Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü 

tekrar faal duruma geçirilecekmidir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafında yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Halil Tiî-y&ki 
Kırıkkale Milletvekili 

21 Eylül 2005 tarihinde Kırıkkale Balışeyh'e bağlı Dikmen Köyünde Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Sayın Mehdi Eker'in de katıldığı bir törenle 50 aileye 50'şcr adet koyun dağıtılmıştır. Koyun 

dağıtımının, Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın köyü olan Keskin'in Armutlu Köyü, Kırıkkale 

Milletvekili Murat Yılmazer'in köyü olan Balışeyh'e bağlı Dikmen Köyü, Kırıkkale Belediye 

Başkanı Veli Korkmaz'm Köyü olan Keskin'e bağlı Hacı Ömer Solaklısı Köyü ve Vahit Erdem'in 

köyü olan Keskin'e bağlı Kaşımağa köyüne yapılması yurttaşlarımız arasında tepkilere neden 

olmuştur. Bu bağlamda; 

1. Koyun dağıtımı yapılacak kooperatifler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Bu konuda 

Bakanlığınız birimlerine başvurduğu halde koyun dağıtımından faydalandırılmayan 

kooperatifler var mıdır? Eğer var ise, hangi kooperatifler yardımlardan 

faydalandınlmamıştır? 

2. Delice Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin koyun dağıtımı yapılan kooperatiflerden daha 

önce kurulmasına karşın yardımdan faydalandırılmamasının gerekçeleri nedir? 

3. Kırıkkale'de süt sığırcılığı ve damızlık sığır yetiştiriciliği projeleri çerçevesinde hangi 

kooperatiflere hangi desteklerde bulunulmuştur? Desteklenen kooperatifler hangi kriterlere 

göre belirlenmiştir? Başvurduğu halde yardımlardan faydalandırılmayan kooperatifler var 

mıdır? 

4. Valilik tarafından köylülerimize verilen inekler hangi kriterlere göre dağıtılmıştır? înek 

verilen yurttaşlarımızın isimleri nedir, bu yurttaşlarımız hangi köylerde yaşamaktadır? 

5. Kırıkkale iline bağlı 171 köy bulunmasına karşın sadece AKP'li siyasetçilerin köylerine 

yardım edilerek ayrımcılık yapıldığına ilişkin oluşan tepkileri göz önünde tutarak aynı 

yardımlardan diğer kooperatiflerin de yararlandırılması konusunda bir çalışma yapılması 

düşünülmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Tarım Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafında 
yazılı cevaplandırılması için gereğini arz ederimT — 

Maliye Bakanı Sayın Ke*mal Unakıtan'm Oğlu Abdullah 
Unakıtan'm AB Gıda adlı şirketi 4 Ağustos 2003 te dört bin ton 
mısır ital ettiği, bu ithal ettiği mısırları Nevşehir İlimizin 
Hacıbektaş İlçesinde Bakanlığınızın TMO silolarına doldurduğu, 
üreticiden Devlet tarafından satın alman mahsûllerin dışarda 
toprakla örtülerek saklama yöntemine gidildiği yönünde 
duyumlar aldım. 
Buna göre; 

1. İthal edilen mısırların TMO silolarından depolandığı 
doğrumudur? Doğruysa nasıl bir yol izlenmiştir? Bu 
siloların kirası nedir? Her isteyen vatandaşa kira karşılığı 
verilmek temidir? 

2. Abdullah Unakıtan'm ithal ettiği mısırların Hacıbektaş ilçesi 
dışında başka yer veya yerlerde de DMO silolarında 
depolanmış mıdır? Buralar nerelerdir? 

3. Bakanlığınız tarafından vatandaştan alınan ve toprakta 
muhafaza edilen buğdayda zayiat var mıdır? Var ise Devlet 
ne kadar zarara uğramıştır? 

4. Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmışmıdır? 
Yapılmamışsa, yapmayı düşünüyormusunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla. 

Ahmet, 
ÇanakJkaldMilletvekili 

AKP Hükümetinin 3 yılını doldurduğu şu günlerde Türk tarımı tam bir çaresizlik ve 
sahipsizlik içindedir.Hükümetin uygulamaları sonucunda üretici toprağa küstürülmüştür. 
Avrupa Birliği müzakere sürecinin en zorlu alanlarının başında Tanm Sektörünün geldiği 
bilinen bir gerçektir. 

Bu Doğrultuda; 

1- AB müzakereleri aşamasında Türk tarımında seklörel ve ürün bazında 
( Hububat, Hayvancılık, Endüstri Bitkileri.Bahçe Bitkileri, Şeker, Tütün ) bir durum tespiti 
(ekilen arazi büyüklükleri, üretim maliyeti, pazarlama ve destekler hakkında) yapılmış mıdır, 
yapıldı ise AB üyesi ülkeleri ortalamasına göre hangi farklılıklar gözlenmektedir? 

2- Ülkemiz üreticisinin AB Üyesi ülkelerinin üreticileriyle eşit rekabet koşullarının 
sağlanması amacıyla Bakanlığınız hangi önlemleri almaktadır ve almayı düşünmektedir? Bu 
konuda üreticilerimize destek amacıyla mali yardım verilmesi düşünülüyor mu? 

3- AB ile müzakere sürecinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde AB Bütçesinden veya 
değişik fonlardan tarım sektörüne mali destek yapılması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa 
hangi sektöre hangi oranda destek yapılması düşünülmektedir.düşünülmüyorsa ihtiyaç 
duyulan mali destek hangi kaynaklardan karşılanacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

C er 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

İpek Bursa ilimizin sembolleri arasında bulunan bir üründü. 18001ü yıllardan 
beri Bursa ilimizde ipekböceği yetiştiriciliği yapılmaktaydı. 

Uzun yıllar, Bursa ipeği ülkemiz ve yurt dışında haklı bir üne sahip olmuştur. 
Bursa'da gelişen bu sektör daha sonraları diğer illerimizde de yaygınlaşmış ve bir çok 
ilde ipekböceği yetiştiriciliği başlamıştır. 

Ancak son yıllarda ülkemizde ipekböcekçiliği adeta can çekişmektedir. 
Yaşanılan bir çok sorunlar ve bu sorunların çözülmesinde geç kalınması ya ûa 
sorunları çözecek birilerinin bulunamaması, ipekböceği üreticilerini çok zor duruma 
düşürmüştür. Bu kişiler haklı olarak yavaş yavaş farklı kazanç yollan bulmaya 
çalışmış, hatta bu yüzden yaşadığı bölgelerden göç edenler bile olmuştur. 

İpek ve ipekböcekçiliği ile ilgili olarak uluslar arası kuruluşlardaki üyeliklerimizin 
bile sonlandırıldığı yönündeki duyumlar; çok önemli olan bu alandan, ülkemizin 
tamamen çekileceği yönünde düşüncelere sebep olmuştur. 

Bursa'mız ve ülkemizin ekonomik gelişmesine ve tanıbmına katkı sağlayacak 
olan bu sektöre gereken önem verilmelidir. İpekböceği yetiştiricileri desteklenmeli ve 
ipek kültürü yeniden hayata döndürülmelidir. 

1. Son yıllarda, Bursa ili ve ilçelerinde ipekböcekçiliği üretiminin durumu nedir? 
2. Ülkemizde ipekböceği üretimini genel dağılımı nasıldır? 
3. İpekböceği ve ipek üretimi ile ilgili olarak halen faaliyet gösteren ulusal 

nitelikteki kuruluşlar hangileridir? 
4. İpekböceği ve ipek üretimi ile ilgili olarak uluslar arası nitelikte faaliyet 

gösteren kuruluşlar nelerdir? 
5. Ülkemiz bu kuruluşlardan hangilerine üyedir? 
6. Daha önce üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlardan ülkemizin aynima 

sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.AKP.0.07-211/^1 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

& UJÂ'^ 2006 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞıNA 

İlgi : 12.12.2005 tarih ve KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-16844 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLlTna ait 
7/11183, Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'e ait 7/11184, Kırıkkale Milletvekili Halil 
TİRYAKİ'ye ait 7/11185, Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLÎ'ye ait 7/11186, Çanakkale 
Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'e ait 7/11187 ve Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 
7/11188 esas no'lu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

< 

Mehmet Mehdi E M 
Bakan 

EKLER : 
1-Görüş 7/11183 
2-Görüş 7/11184 
3-Görüş 7/11185 
4-Görüş 7/11186 
5- Görüş 7/11187 
6-Görüş 7/11188 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Esas No : 7/11183 

Bakanlığınızın 2 yıl önce "Bin Köye Bin Tarımcı" sloganıyla ve büyük iddialarla uygulamaya 
başladığı "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinin başarısız olduğunu gündeme 
getiren Antalya Ziraat Mühendisleri Odası; genç ziraat mühendislerinin büyük özverileri ile 
kimi yörelerde sonuç alınabildiğini, ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle tarım 
danışmanlarının yaklaşık yarısının görevlerinden istifa etmek zorunda kaldıklarını 
açıklamıştır. 

Bu kapsamda; 

SORU 1) Proje kapsamında görev alan ziraat mühendisi sayısı kaçtır? 

CEVAP 1) Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi kapsamında bugün itibariyle 805 
ziraat mühendisi, 195 veteriner hekim olmak üzere toplam 1.000 tarım danışmanı hizmet 
vermektedir. 

SORU 2) Kaç mühendis, hangi nedenlerle görevden ayrılmıştır? 

CEVAP 2) Projenin başlangıcından bugüne kadar; toplam 152 adet tarım danışmanı sağlık 
problemleri, ailevi nedenler, yeni iş imkânı bulma ve İl Proje Yürütme Kurulu Karan gibi 
nedenlerden dolayı görevinden ayrılmıştır. 

SORU 3) Projenin uygulandığı köylerde toplanılması düşünülen yüzde 5 ve yüzde 10'luk 
katkı payları düzenli olarak toplanmış mıdır? 

CEVAP 3) 2005 yılı içerisinde tarım danışmanlarının hakediş bedellerinin % 5'i tutarındaki 
katkı payları hizmet verdikleri köy/belde veya muhtarlık/belediye başkanlıklarınca ilgili 
Köylere Hizmet Götürme Birliği veya İl/İlçe özel İdare Müdürlüğündeki proje adına açılmış 
olan hesaba yatırılmaktadır. Bu anlamda Ülke genelinde "katkı payı toplanması" gibi bir 
ifadenin kullanılması yanlıştır. 

Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi, Proje Uygulama Esaslarının, belde ve 
köylerin proje kapsamına alınma esaslarını düzenleyen 8. maddesinin (f) bendinde "Belde 
veya köyde çalıştırılacak danışmana ikinci yıl (2005) içerisinde ödenecek istihkak bedelinin 
%5'i; üçüncü yıl (2006) içinde ödenek bedelin ise %10'u oranında katkı sağlaması hususunda 
köy muhtarlığı veya belde belediye başkanlığının yetkili organlarınca taahhütname verilmesi" 
hükmü yer almış, buna istinaden de 24 Şubat 2005 tarih 4 No'lu Proje Merkez Koordinasyon 
Kurul (PMKK) Kararı gereğince 01 Ocak 2005 tarihi itibariyle köy ve beldelerden katkı 
paylarının alınması, taahhütname verdiği halde katkı payı ödemeyen köy ve beldelerde hizmet 
veren tarım danışmalarının hizmet yerlerinin katkı payı ödemeyi taahhüt eden köy/beldeler ile 
değiştirilmesi karara bağlanmıştır. 

Köy/Belde katkı paylan ödemeyen 25 köy/belde de hizmet veren tarım danışmanının çalışma 
bölgesi Proje Merkez Koordinasyon Kurulu Kararı doğrultusunda ti Proje Yürütme Kurulları 
tarafından değiştirilmiştir. 
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SORU 4) Türkiye genelinde toplanan katkı payı toplamı ne kadardır? 

CEVAP 4) 2005 yılı içerisinde Türkiye genelinde hizmet vermekte olan tarım 
danışmanlarının görev yaptıkları köy/beldelerin tamamında, köy muhtarlığı ve belde belediye 
başkanlıklarınca %5 katkı payı ödenmiştir. 

SORU 5) Tarım danışmanlarına aylık kaç YTL ücret ödenmektedir? Danışmanların köylere 
ulaşabilmesi için yol ücreti Ödenmekte midir? Servis aracı sağlanmakta mıdır? 

CEVAP 5) Proje Uygulama Esaslarının, Mali Hükümleri düzenleyen 15. maddesinde 
"Danışmanların hizmet bedelleri, İdarenin hizmet alım usulü çerçevesinde oluşacak fiyata 
göre belirlenir" denilmektedir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere hizmet alım bedelleri, 
hizmeti satın alan idare tarafından belirlenmektedir. Şu an itibariyle hizmet veren 
danışmanların hak edişlerine ait veriler aşağıda belirtilmektedir. 

Almış Oldukları hak ediş tutarlarına Göre; 
En Düşük : 944,00 YTL 
En Yüksek : 1.622,50 YTL 
Ortalama : 1.260,45 YTL 

Tarım danışmanları; memur, işçi veya sözleşmeli personel olmayıp, kendilerinden hizmet 
alım mevzuatları çerçevesinde tarımsal danışmanlık hizmeti satın alman birer yüklenicilerdir. 
Bu nedenle yüklenicilere servis aracı tahsis edilmemiştir. 

Ancak hizmet alım sözleşmelerinde yüklenicilere bir sözleşme döneminde (6 ay) eğitim ve 
yol gideri olarak hizmeti satın alan idare tarafından ortalama 200 YTL ücret ödenmektedir. 

SORU 6) Projenin bitiminden sonra, tarım danışmanı Ziraat Mühendisleri Bakanlığınızda 
çalıştırılacak mıdır? 

CEVAP 6) Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi; 1 Ocak 2004 ve 31 Aralık 2006 
tarihleri arasında ve 3 yıl süreli olarak uygulamaya konulmuş, Ziraat Mühendisi, Veteriner 
Hekim, Su Ürünleri Mühendisi ve Gıda Mühendislerinden tarımsal danışmanlık hizmeti satın 
alınmasını esasına dayanan pilot bir projedir. 

Proje kapsamında hizmet veren tarım danışmanları memur, işçi veya sözleşmeli personel 
olmayıp kendilerinden hizmet alım mevzuatları çerçevesinde hizmet satın alınan kişilerdir. Bu 
nedenle Bakanlığımız Tarım Danışmanlarının işvereni konumunda değildir. 

Ancak projenin bitiminde tarımsal danışmanlık sisteminin ülke genelinde yaygınlaşması 
amacıyla Bakanlığımız tarafından "Tarımsal Yayım Faaliyetlerinin Düzenlemesine İlişkin 
Yönetmelik Taslağı" hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan tarım danışmanlarının sayısının arttırılması ile ilgili olarak; ülkemizde sayısı 
6.762 adet olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin tarımsal danışmanlık hizmeti satın 
almaları teşvik edilerek ülke genelindeki tarım danışmanlarının sayısının arttırılması 
hedeflenmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Fahrettin ÜSTÜN 

Muğla Milletvekili 
Esas No : 7/11184 

Türkiye gündemine oturmuş olan kuş gribi olarak adlandırılan Avian İnfluenza 
(Tavuk vebası) hastalığı ile ilgili olarak tüm yumurta ve piliç üreticileri büyük sıkıntı 
içindedir. Özellikle yumurta üreticileri yumurtalarını satamaz, ödemelerini yapamaz hale 
gelmişlerdir. Bu durumun sürmesi halinde kısa zamanda çok ciddi ticari itibar kaybı, 
hacizler ve iflaslar başlayacaktır. Kümesler tavuksuz, ülkemiz de yumurtasız kalıp yumurta 
ihraç eden ülke durumundan çıkıp yumurta ithalatçısı ülke durumuna düşecektir. 

Bu durumun önlenebilmesi için, 
SORU 1) Satılamayan ve depolarda biriken yumurtalann devlet tarafından imha edilip 
maliyet bedelleri üzerinden üreticilerin zararları karşılanacak mı? 
SORU 2) Kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen depremden zarar görenlere bu 
yumurtalar Kızılay ve ilgili Bakanlıklarla görüşülerek gönderilecek mi? 
CEVAP 1-2) Hastalıklı olmayan yumurtalann imhası ve karşılığında tazminat ödenmesi 
yürürlükteki mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, halihazırda Pakistan'a 
yardım mahiyetinde yumurta gönderilmesi düşünülmemektedir. 
SORU 3) SSK, Bağ-Kur ve Vergi stopajı ve KDV ödemelerinin ertelenmesi üreticileri 
memnun etmiştir. Ancak bu işletmelerin gelir ve kurumlar vergileri, elektrik ödemeleri de 
vade farksız ertelenecek mi? 
SORU 4) Sektöre faizsiz ve düşük faizle kredi tesis edilecek mi? 
CEVAP 3-4) Sektörün bu konudaki talepleri Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına 
iletilmiştir. 
SORU 5) Tavuklar için H1N5, tipi virüs aşıları ne zaman ruhsatlandınlacaktır? 
CEVAP 5) Tavuk Vebası (Avian influenza) aşıları hastalığın klinik semptomlarını engeller 
ancak enfeksiyonun çıkışını engellemez. Genel olarak düşük patojen suşları taşıyan hayvanlar 
aşılandığında da bu suşlann mutasyon yolu ile yüksek patojen haline değişim gösterme 
ihtimali mevcuttur. Aşılanan hayvanlar, virulent virüs saçmaya devam eder ve aynı zamanda 
serolojik kontrolü zorlaştırmaktadır. Ancak, olası bir tavuk vebası hastalığı salgınında aşı 
kullanımına esas olmak üzere uygun aşı ve aşılama stratejisi ön hazırlıkları Bakanlığımızca 
başlatılmıştır. 
SORU 6) AKP iktidarı tarafından geçen yıl kapatılan Manisa Tavukçuluk Araştırma 
Enstitüsü tekrar faal duruma geçirilecek midir? 
CEVAP 6) Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün ürettiği aşı 
miktarı yıllık ülke ihtiyacının % 5'ine denk gelmekte, % 95'i gibi ihtiyaç ithalat ve özel 
sektör üretimi ile temin edilmektedir. Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma Enstitüsü halen 
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde SPF (Spesifıc Pathogen Frec; 
belirli patojenlerden ari) tavuk ve yumurta üretimine devam etmektedir. Daha önce 
Manisa'da çalışan uzman personel şimdi Bornova'daki Enstitüde görevli olup Veteriner 
Kontrol Araştırma Enstitüsü tavuk hastalıkları konusunda Türkiye referans laboratuarıdır. 
Bornova dışında başta Ankara Etlik ve İstanbul Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde 
tavuk hastalıklan teşhisi yapan laboratuarlar mevcuttur. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Halil TİRYAKİ 
Kırıkkale Milletvekili 

Esas No : 7/11185 

21 Eylül 2005 tarihinde Kırıkkale Balışeyh'e bağlı Dikmen Köyünde Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sayın Mehdi Eker'in de katıldığı bir törenle 50 aileye 50'şer adet koyun dağıtılmıştır. 
Koyun dağıtımının, Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın köyü olan Keskin'in Armutlu Köyü, 
Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer'in köyü olan Balışeyh'e bağlı Dikmen Köyü,. Kırıkkale 
Belediye Başkanı Veli Korkmaz'm Köyü olan Keskin'e bağlı Hacı Ömer Solaklısı Köyü ve 
Vahit Erdem'in köyü olan Keskin'e bağlı Kaşımağa köyüne yapılması yurttaşlarımız arasında 
tepkilere neden olmuştur. Bu bağlamda; 

SORU 1) Koyun dağıtımı yapılacak kooperatifler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Bu 
konuda Bakanlığınız birimlerine başvurduğu halde koyun dağıtımından faydalandırılmayan 
kooperatifler var mıdır? Eğer var ise, hangi kooperatifler yardımlardan faydalandırılmamıştır? 

CEVAP 1) Kuruluşunu tamamlayan ve Bakanlığımızdan proje konusu alarak yürürlükteki 
genelgeler çerçevesinde yatırım programlarına teklifte bulunan kooperatiflerden Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamındaki teklifler, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğümüzün 2003-13 no'lu Genelgesinde, Genel Bütçe ve İşletme sermayesi 
Programlarına yapılan teklifler ise Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğümüzün 
2002-15 no'lu Genelgesinde yer alan "Programa Alınma Esasları" çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. 

Dilekçe cevap tarihi itibarıyla konu alarak desteklenmeyi bekleyen kooperatif sayısı kırsal 
alanda sosyal destek projesi kapsamında 300, Genel Bütçe Yatırım Programında ise 2.727 dir. 

SORU 2) Delice Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin koyun dağıtımı yapılan kooperatiflerden 
daha önce kurulmasına karşın yardımdan faydalandırılmamasınm gerekçeleri nedir? 

CEVAP 2) Kınkkale-Delice-Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 27.07.2000 tarihinde 
Bakanlığımızdan Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı (100x2) proje konusu almıştır. Daha 
sonra proje konusunu iptal ettirmiştir. Bunun yerine 23.07.2004 tarihinde Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi kapsamında desteklenmek üzere Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık 
Koyunculuk (50x25) proje konusu almıştır. Bu proje konusunu da iptal ettirmiştir. Daha 
sonra Bakanlığımızdan genel bütçe kapsamında desteklenmek üzere Ortaklar Mülkiyetinde 
Damızlık Koyunculuk (50x50) proje konusu almıştır. Söz konusu kooperatif 14.03.2005 
tarihinde Kırıkkale İl Müdürlüğümüze verdiği dilekçede Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık 
Koyunculuk (50x50) proje konusunu değiştirerek Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsamında desteklenmek üzere Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık Koyunculuk (50x25) proje 
konusu almak için müracaatta bulunmuştur. Ancak eksik evrak nedeniyle konu değişikliği 
yapılamadığı gibi söz konusu kooperatifin 2005 Yılı Yatırım Programına herhangi bir proje 
teklifi de olmamıştır. Bahsi geçen kooperatif, 2006 yılı için tekrar Ortaklar Mülkiyetinde 
Damızlık Koyunculuk (50x50) proje konusuyla Bakanlığımıza teklifte bulunmuştur. 
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SORU 3) Kırıkkale'de süt sığırcılığı ve damızlık sığır yetiştiriciliği projeleri çerçevesinde 
hangi kooperatiflere hangi desteklerde bulunulmuştur? Desteklenen kooperatifler hangi 
kriterlere göre belirlenmiştir? Başvurduğu halde yardımlardan faydalandırılmayan 
kooperatifler var mıdır? 

CEVAP 3) Bakanlığımız tarafından Kmkkale ilinde 1999-2005 yıllan arasında Genel Bütçe 
kapsamında 6 adet kooperatife destekleme yapılmıştır. Yine Kırsal alanda Sosyal Destek 
Projesi kapsamında Kmkkale ilinde 2003-2005 yıllan arasında 3 adet kooperatif 
desteklenmiştir. 

SORU 4) Valilik tarafından köylülerimize verilen inekler hangi kriterlere göre dağıtılmıştır? 
bek verilen yurttaşlarımızın isimleri nedir, bu yurttaşlarımız hangi köylerde yaşamaktadır? 

CEVAP 4) Valiliklerce yapılan hayvan dağıtımlarında Bakanlığımızın herhangi bir insiyatifı 
bulunmamaktadır. 

SORU 5) Kırıkkale iline bağlı 171 köy bulunmasına karşın sadece AKP'li siyasetçilerin 
köylerine yardım edilerek aynmcılık yapıldığına ilişkin oluşan tepkileri göz önünde tutarak 
aynı yardımlardan diğer kooperatiflerin de yararlandırılması konusunda bir çalışma yapılması 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 5) Bakanlığımız tarafından herhangi bir siyasi ayrım yapılmadan bütçe imkanları 
ölçüsünde kooperatifler bazında destekleme programı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : İsmail DEĞERLİ 

Ankara Milletvekili 
Esas No : 7/11186 

Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın AB Gıda adlı şirketi 4 
Ağustos 2003'te dört bin ton mısır ithal ettiğini, bu ithal ettiği mısırları Nevşehir İlimizin 
Hacıbektaş ilçesinde Bakanlığımızın TMO silolarına doldurduğunu, üreticiden Devlet 
tarafından satın alınan mahsullerin dışarıda toprakla örtülerek saklama yöntemine gidildiğini 
yönünde duyumlar aldım. 
Buna göre; 
SORU 1) İthal edilen mısırların TMO silolarında depolandığı doğru mudur? Doğruysa nasıl 
bir yol izlenmiştir? Bu siloların kirası nedir? Her isteyen vatandaşa kira karşılığı verilmekte 
midir? 

CEVAP 1) Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
(TMO) Kırşehir Şube Müdürlüğüne bağlı Hacıbektaş işyerinde 12.500 tonluk mısır deposu 
bulunmaktadır. Hacıbektaş işyerindeki depoya 2003 yılında mısır Ürünü depolanmamıştır. 
2004 kampanya döneminde ise Kahramanmaraş işyerinde mısır alımlarının artması ve depo 
ihtiyacı doğması nedeniyle gönderilen 7.300 ton mısır ile doludur. Bu nedenle depolar üçüncü 
kişilere kiralanmamıştır. Hacıbektaş ve diğer işyerlerinde Abdullah Unakıtan'a mısır için 
depo kiralanmamıştır. Depo üniteleri boş bulunduğu zamanlarda isteyen kişi ve kuruluşlara iş 
akışını aksatmayacak şekilde kiralanmaktadır. Depo kiraları piyasa şartlarına göre 
belirlenmektedir. 

SORU 2) Abdullah Unakıtan'ın ithal ettiği mısırların Hacıbektaş ilçesi dışında başka yer veya 
yerlerde de TMO silolarında depolanmış mıdır? Buralar nerelerdir? 

CEVAP 2) Kuruluşumuza ait işyerlerinde Abdullah Unakıtan'a mısır için depo 
kiralanmamıştır. 

SORU 3) Bakanlığınız tarafından vatandaştan alınan ve toprakta muhafaza edilen buğdayda 
zayiat var mıdır? Var ise Devlet ne kadar zarara uğramıştır? 

CEVAP 3) TMO'nun Kapalı depolarının dolu olması halinde alım yapılan ürünler açık 
yığınlarda muhafaza edilmektedir. 2003-2004 yıllarında açık yığınlarda ortalama % 0,003-% 
0,004 oranında noksanlık oluşmuştur. Açık yığınlarda muhafaza edilmesi nedeniyle % 1 
oranına kadar noksanlık normal kabul edilmektedir. 

SORU 4) Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4) Bu işyerinde açık yığınlarda muhafaza edilen hububatta oluşan noksanlık normal 
sınırlar içinde olduğundan soruşturmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
Çanakkale Milletvekili 

Esas No : 7/11187 

AKP Hükümetinin 3 yılım doldurduğu şu günlerde Türk tarımı tam bir çaresizlik ve 
sahipsizlik içindedir. Hükümetin uygulamaları sonucunda üretici toprağa küstürülmüştür. 
Avrupa Birliği müzakere sürecinin en zorlu alanlarının başında Tanm Sektörünün geldiği 
bilinen bir gerçektir. 

Bu Doğrultuda; 

SORU 1) AB müzakereleri aşamasında Türk tarımında sektörel ve ürün bazında ( Hububat, 
Hayvancılık, Endüstri Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Şeker, Tütün) bir durum tespiti (ekilen arazi 
büyüklükleri, üretim maliyeti, pazarlama ve destekler hakkında) yapılmış mıdır, yapıldı ise 
AB üyesi ülkeleri ortalamasına göre hangi farklılıklar gözlenmektedir? 

CEVAP 1) Türkiye'de tanm, ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir sektör olma niteliğini 
sürdürmektedir. Tarımın milli gelir içerisindeki payı gittikçe azalmakla birlikte, halen %10 
civarında seyretmekte ve çalışan nüfusumuzun yaklaşık üçte biri bu sektörde istihdam 
edilmektedir. 

Tanm sektöründe geçtiğimiz son 30-40 yılda bir çok üründe verim ve üretim miktarlannda 
önemli artışlar olmasına rağmen, arzu edilen tarımsal potansiyelin elde edildiğini söylemek 
mümkün değildir. 

Bugün Türk tarımında; işletme ölçeklerinin küçük ve parçalılığı, nüfus yoğunluğu, geçimlik 
ve yarı-geçimlik üretim yapan işletmelerin fazlalığı ve yetersiz örgütlenme gibi tanmsal 
yapıyla ilgili sorunlar ile, düşük verimlilik, yüksek maliyetler, üretim deseni, kalite, bitki ve 
hayvan sağlığı gibi diğer önemli sorunlar bulunmakta ve bu konularda AB tanmı ile Türk 
tarımı arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

SORU 2) Ülkemiz üreticisinin AB Üyesi ülkelerinin üreticileriyle eşit rekabet koşullarının 
sağlanması amacıyla Bakanlığınız hangi Önlemleri almaktadır ve almayı düşünmektedir? Bu 
konuda üreticilerimize destek amacıyla mali yardım verilmesi düşünülüyor mu? 

CEVAP 2) AB üyeliğimizin gerçekleşmesi ile, ürünlerin serbest dolaşıma gireceği gelecekte, 
ürünlerimizin kalite ve sağlık normlannın yükselmesi gerekecektir. 

Bu değişime cevap vermek üzere, Bakanlığımızın önümüzdeki dönem için ana hedefini şu 
şekilde ifade etmek mümkündür: 

"Doğal kaynaklanmızın sürdürülebilir kullanımım esas alarak, artan nüfusu besleyecek 
yeterli, güvenlikli ve güvenilir gıda üretimini sağlamak ve tanm ürünleri ihracatımızı artırarak 
ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmaktır." 

Bu genel hedef doğrultusunda, program ve uygulamalarda yönlendirici gıda güvenliği ve 
sürdürülebilir tarım ilkelerini esas alan alt hedefler ve öncelikler de belirlenmiştir. 
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Bu hedefler doğrultusunda, 2006-2010 Döneminde uygulanmak üzere, AB Ortak Tarım 
Politikasında yapılan reformlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakanlığımızca bir 
"Tarım Stratejisi Belgesi" hazırlanmış ve 30 Kasım 2004 tarihinde Yüksek Planlama 
Kurulunda kabul edilmiştir. Bu belgede, değişen ve gelişen beklentiler ışığında, önümüzdeki 
dönemde yürütülecek tarım politikalarının temel doğrultuları belirlenmekte, uygulanacak 
destekleme araçları tanımlanmakta ve bunların bütçedeki payları tespit edilmektedir. 

Belgede yer alan tarımsal desteklerin revize edilmesi çalışmaları çerçevesinde, Doğrudan 
Gelir Desteğinin toplam tarımsal destekler içindeki payının azaltılması ve Programın tarımsal 
politika tercihlerimiz doğrultusunda üretim ve üretici ile ilişkilendirilmesini sağlayacak 
mekanizmalarla donatılması hedeflenmektedir. 

Nitekim, Bakanlığımızın 2005 Yılı Bütçesinde yer alan destekleme kalemlerinin yüzde 
dağılımları Bakanlığımızın politika öncelikleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kapsamda 
Doğrudan Gelir Desteğinin toplam destekler içindeki payı %55, prim desteklerinin %17, 
hayvancılık desteklerinin payı ise yine %18 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, tarımsal 
destekleme ödeneklerinin dağılımında, DGD'nin payı azaltılmış ve Tarım Strateji Belgesinde 
yer alan öncelikli alanlardan prim ve hayvancılık gibi konulara ağırlık verilmiştir. 

2005 yılı Bütçesinde ayrıca; Kırsal kalkınma, sigorta prim desteği, sertifikalı tohum ve fidan, 
sulamada kullanılan enerji, çay destekleri, düşük faizli kredi, patates alternatif ürün destekleri 
de yer almaktadır. 

SORU 3) AB ile müzakere sürecinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde AB Bütçesinden veya 
değişik fonlardan tarım sektörüne mali destek yapılması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa 
hangi sektöre hangi oranda destek yapılması düşünülmektedir, düşünülmüyorsa ihtiyaç 
duyulan mali destek hangi kaynaklardan karşılanacaktır? 

CEVAP 3) Bilindiği gibi, AB, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Birliğe katılmaları 
sürecinde, söz konusu ülkelerin tarımsal alt yapılarının iyileştirilmesi ve tarımlarının AB 
tarımına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 2000-2006 yıllarını kapsamak üzere, Tarımsal ve 
Kırsal Kalkınma için Özel Katılım Programı (SAPARD) olarak tanımlanan bir mali destek 
programı uygulamıştır. Ancak ülkemiz bu programdan yararlandırılmamıştır. 

6 Ekim 2004 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayımlanan Tavsiye Belgesinde, 2007 
yılından itibaren (2007-2013) yararlanabileceğimiz SAPARD benzeri bir Katılım Öncesi 
Aracın ( 1PA — Pre-Accession Instrument ) bir parçası olacak bir katılım öncesi tarımsal ve 
kırsal kalkınma aracının yaratılması ve bir sonraki mali perspektif çerçevesinde, Türkiye'ye 
ayrılan meblağın artırılması önerilmektedir. Dolayısıyla, AB bütçesinden Türkiye'ye 
sözkonusu aracın dışında bir pay veya fonun ayrılması mümkün bulunmamaktadır. Bu 
safhada ülke olarak stratejimiz AB'nin Katılım öncesi Aracına gerçekçi ve yeterli bir meblağ 
ayırması. Bakanlık olarak stratejimiz de Türkiye'ye ayrılacak bu kaynaktan tarıma ve kırsal 
kalkınmaya, AB'ye uyumda en önemli, sorunlu ve üzerinde en çok tartışmaların yapılacağı 
alan olmasının beklenmesi nedeniyle ihtiyacı olan büyük bir payın ayrılması olacaktır. Ancak, 
böyle bir araçtan yararlanabilmek için, öncelikle 2007 ytlına kadar bir Kırsal Kalkınma 
ödeme Kuruluşunun (Kırsal Kalkınma Ajansı) kurulması ve mali yardım projeli olarak 
kullandırıldığı için, Bakanlığımızın AB'nin taleplerine uygun proje hazırlama kapasitesinin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bakanlık olarak Kırsal Kalkınma Ajansının kurulması ve 
proje hazırlama kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarımız yoğun olarak devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan, mevzuat ve yapısal uyum faaliyetleri kapsamında ve Türkiye-AB mali 
işbirliği çerçevesinde; veterinerlik, bitki sağlığı, gıda güvenliği, su ürünleri, organik tarım, 
kırsal kalkınma konularında toplam 65 milyon Euro tutarındaki proje çalışmaları devam 
etmektedir. 

Ayrıca, önümüzdeki dönemde uluslararası kaynakların ve özellikle Avrupa Birliği kırsal 
kalkınma fonlarının ülke çapında etkin bir şekilde kullanımı için kapasite ve altyapı 
oluşturulması amacıyla Bakanlığımızca 2005 yılında 16 pilot ilde uygulamaya başlatılan 
"Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı" 2006 yılında tüm illerimizde uygulamaya 
konulacaktır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Esas No : 7/11188 

İpek Bursa ilimizin sembolleri arasında bulunan bir üründü, 1800*1(1 yıllardan beri Bursa ilimizde 
ipekböceği yetiştiriciliği yapılmaktaydı. 
Uzun yıllar, Bursa ipeği ülkemiz ve yurt dışında haklı bir üne sahip olmuştur. Bursa'da gelişen bu 
sektör daha sonraları diğer illerimizde de yaygınlaşmış ve bir çok ilde ipekböceği yetiştiriciliği 
başlamıştır. 

Ancak, son yıllarda ülkemizde îpekböcekçiliği adeta can çekişmektedir. Yaşanılan bir çok sorunlar ve 
bu sorunların çözülmesinde geç kalınması yada sorunları çözecek birilerinin bulunamaması, 
ipekböceği üreticilerini çok zor duruma düşürmüştür. Bu kişiler haklı olarak yavaş yavaş farklı kazanç 
yolları bulmaya çalışmış, hatta bu yüzden yaşadığı bölgelerden göç edenler bile olmuştur. 

tpek ve ipekböcekçiliği ile ilgili olarak uluslar arası kuruluşlardaki üyeliklerimizin bile sonlandırıldığı 
yönündeki duyumlar; çok önemli olan bu alandan , ülkemizin tamamen çekileceği yönünde 
düşüncelere sebep olmuştur. 

Bursa'mız ve ülkemizin ekonomik gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlayacak olan bu sektöre gereken 
önem verilmelidir. İpekböceği yetiştiricileri desteklenmeli ve ipek kültürü yeniden hayata 
döndürülmelidir. 

SORU 1) Son yıllarda, Bursa ili ve ilçelerinde ipekböcekçiliği üretiminin durumu nedir? 

CEVAP 1) Bursa İli Nilüfer, M. Kemal Paşa, Büyükorhan ve İnegöl ilçelerine bağlı 25 köyde 99 
üretici tarafından ipekböceği üretimi yapılmaktadır. 2005 yılı verilerine göre Bursa'da 5875 kg yaş 
koza üretilmiştir. Bu toplam üretimimizin % 4,67 sini oluşturmaktadır. 

SORU 2) Ülkemizde ipekböceği üretiminin genel dağılımı nasıldır? 

CEVAP 2) İpekböcekçiliği faaliyetinde 2005 yılt verilerine göre toplam üretimimiz 153,38 tondur. 
44,69 ton üretimle Diyarbakır ilk sırada, 36,65 ton üretim ile Bilecik ikinci sırada yer almaktadır. 

SORU 3) İpekböceği ve ipek üretimi ile ilgili olarak halen faaliyet gösteren ulusal nitelikteki 
kuruluşlar hangileridir? 

CEVAP 3) SS.Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği bu konuda faaliyet göstermektedir. 

SORU 4) İpekböceği ve ipek üretimi ile ilgili olarak uluslar arası nitelikte faaliyet gösteren kuruluşlar 
nelerdir? 

CEVAP 4) Uluslararası İpekçilik Komisyonu (ISC), uluslararası faaliyet gösteren kuruluştur. 

SORU 5) Ülkemiz bu kuruluşlardan hangilerine üyedir? 

CEVAP 5) Kozabirlik, ülkemizi temsilen Uluslararası İpekçilik Komisyonunun (ISC) üyesidir. 

SORU 6) Daha önce üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlardan ülkemizin ayrılma sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 6) Uluslararası İpekçilik Derneği (ISA) faaliyetini durdurmuş olduğundan ülkemiz bu 
kuruluşun üyeliğinden ayrılmıştır. 
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12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığının amblemindeki 
değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/11200) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın M. Vecdi 
GÖNÜL tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, P^ Ury^ 

X Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesinden Atatürk resminin 
çıkarılması ile ilgili olarak, Genel Kurmay Başkanlığı Genel 
Sekreterliğinden yapılan açıklamada, özet olarak (Atatürk'ün, TSK 
personelinin beyninde, davranışlarında ve kalbinin üstünde taşıdığı 
özel bir rozette yer aldığı) belirtilmektedir. 

Bu açıklama, Atatürk'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
brövesinden çıkarılmasını haklı kılmıyor. Çünkü, Atatürk'ün her 
rütbedeki personelin kalbinin üstünde taşıdığı ayrı ve özel bir 
rozette yer alması, bröveden Atatürk'ün resminin çıkarılmasını 
gerektirmez. Tam tersi, Türk Silahlı Kuvvetleri iie Atatürk arasında 
var olan kuvvetli bağları gevşetmeye ve aradaki sıcaklığı soğutmaya 
dönük, bir ilk adım olduğu izlenimi vermektedir. 

Ayrıca, AP ve AB çevrelerinde dillendirilen, (resmi 
kurumlardaki Atatürk resimlerinin kaldırılması) taleplerinden hemen 
sonra ve ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesinden 
Atatürk'ün resminin çıkarılması, kamuoyunda üzüntü yaratmıştır. 

1- Kara Kuvvetleri Komutanlığının simgesi olan bröveden, 
Atatürk resminin çıkarılması kararı nasıl alındı? Buna neden gerek 
duyuldu? Yeni brövenin anlamı nedir? 

2- Kara Kuvvetleri Komutanlığının brövesinden Atatürk 
resminin çıkarılmasını, Milii Savunma Bakanı olarak sizin teklif 
ettiğiniz doğru mu? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7070-ŞŞY U^KSVİ > ARALIK 2005 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 12 ARALIK 2005 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/11200-17017/44099 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından verilen "Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının amblemindeki değişikliğe ilişkin" 7/11200 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

M.VecdiGÖNt 
illî Savunma Bakanı 

î 

EKİ 
(Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/11200 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik sembolünde yapılan değişikliğe ilişkin olarak talep 
edilen bilgilere, Genelkurmay Başkanlığınca 11 Kasım 2005 tarihinde yapılan basın 
duyurusunda yer verilmiştir. 
2. Anılan basın duyurusundan bir suret ilişiktedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Vecdi GÖNÜL\ 
llî Savunma Bakanı 
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9 T.(. 
GENELKURMAY RASKANLIGI 

GENEL SEKRETERLIĞI 

No: 5 

Tarih: 11.11.2005 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Birlik Sembolü hakkında açıklama 

Son günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığının değiştirilen birlik sembolüne ilişkin basında çıkan haberler 
üzerine, konunun aslının bilinmemesinden kaynaklanan üzücü yorumlar yapılmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde semboller 4.5x5.5 cm. ebadında olup ait olduğu birliğin özelliklerini ifade eden 
yıldız, rakam ve diğer şekillerden oluşmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde birlik sembollerinin belli bir standarda kavuşturulması çalışmaları 
sürdürülmektedir. Genel olarak, Alay, Tugay, Tümen birlik sembolleri kaldırılmış, Kolordu ve daha üst seviye 
birlik sembolleri genel hatlarında standart olacak şekilde belirlenmiştir. Bu çalışma İçinde Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı birlik sembolü de yeniden düzenlenerek geçen ay sonunda kullanılmaya başlanmıştır. 

Değiştirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik sembolü; sadece Kara Kuvvetleri Karargahında görevli askeri 
personel tarafından takılan, üzerinde ok, namlu, yay, mızrak, tank, top ve benzeri gibi 15 ayrı simge arasında ayırt 
edilmesi güç olan küçük bir Atatürk Kocatcpe'de simgesini ihtiva etmekteydi. Yeni sembolde Kara Kuvvetleri 
Komutanlığını Genelkurmay Başkanlığı sembolünde de aynen yer alan çapraz kılıç ve miğfer temsil etmektedir. 
Diğer kuvvet komutanlıkları sembollerinde de kuvvet özelliklerini yansıtan simgeler yer almaktadır. 

Ancak gözlerden kaçan husus Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin esasen beyninde ve davranışlarında yer 
alan Atamızın simgesel resminin, Türk Bayrağı ile bütünleşik olarak her rütbedeki personelin kalbinin üstünde 
taşıdığı ayrı ve özel bir rozette yer aldığı ve üniformanın ayrılmaz bir parçası olarak bütün personelce taşındığıdır. 

Bu gerçekleri bilmeden yapılan haksız eleştirileri, Ulu Atamıza milletçe duyduğumuz sevginin tezahürü olarak 
gördüğümüzü kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

Atatürk Rozeti 
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13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, korsan yayınlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11254) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir AKSU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
ANAVATAN İğdır Milletvekili 

Gerek yazılı basında gerekse görsel basında korsan kaset, CD ve kitaplar 

ile ilgili haberler ve bu konudaki sıkıntılar sıkça yer almaktadır. 

Bu bağlamda; 

1. Korsan kaset. CD ve kitaplarla ilgili Bakanlığınız tarafından yapılan 

herhangi özel bir çalışma var mıdır? 

2. Bakanlığınız tarafından korsan yayınlara yönelik olarak yapılan 

operasyonlarda ele geçirilen kaset, CD ve kitap sayısı ne kadardır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.l.EGM.0.12.04.06 - U o / / o ^ - T QİM/2Q06 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12.12.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17127 (7/11254) sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/11254) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, izinsiz çoğaltılmış ve bandrolsüz 
materyallere re'sen el koyma yetkisi bulunan güvenlik kuvvetlerimizin görevlerini daha verimli ve 
etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla il emniyet müdürlükleri bünyesinde fikir ve sanat 
eserleri büro amirlikleri kurularak faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Bakanlığımız arasında imzalanan bir protokol gereği, görevli personelimize gerekli eğitimler 
verilmekte, yurtiçinde ve yurtdışında konu ile ilgili zaman zaman seminerler düzenlenmektedir. 

Hükümetimiz, korsan yayınla mücadelede çok Önemli başarılara imza atmıştır. Bu basanlar 
Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında da yer almıştır. 

Korsan yayınla mücadele kapsamında ilgili birimlerimizce yapılan gayretli ve özverili çalışmalar 
neticesinde; 7.862.751 adet bandrolsüz CD/VCD/DVD, 455.283 adet bandrolsüz kitap, 100.668 adet 
bandrolsüz kaset olmak üzere toplam 8.418.702 adet materyal ele geçirilmiş, yakalanan sanıklar ile ele 
geçirilen materyaller hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5dülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, bal ürünlerinin denetimine, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, oluşturulan fonlara, 
- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, kanatlı hayvan dağıtımıyla ilgili bir iddiaya, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/11270,11271,11272) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
lerine gön 
andınlmas 

Saygılarımla. 

maddelerine göre Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. / 

21.11.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Bakanlığınızın başlattığı "bal operasyonları" kapsamında yurt düzeyinde çok 
sayıda örnek alınarak, incelemeler yapıldığı ancak, bu denetlemelerin kimi çevrelerce 
engellendiğine ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımıştır. 

Bu çerçevede; 

1- 2005 yılında kaç adet bal örneği alınarak, inceleme yapılmıştır? 

2- Bu incelemeler sonucunda, kaç adet bal örneğinde olumsuz sonuç 
alınmıştır? 

3- Kaç işyeri hakkında yasal işlem yapılmış, ne kadar bal imha edilmiştir? 

4- Bu aşamada çeşitli baskılar nedeniyle denetlemelerin durduğu, hatta 
Bakanlık makamına iletilen bir notta, bu nedenle çalışanların etkinliğinin 
azaldığının ifade edildiği basına yansımıştır. 
Bu notla ilgili bir işlem yapılmış mıdır? 

5- Denetleme çalışmalarına alıcı kimliğiyle katılan (Arı Yetiştiricileri Birliği 
Sekreteri) Mustafa SARlOĞLU'nun, yakalanan balların, bazı milletvekillerinin 
baskısı ile geri verildiğine ilişkin iddiası hakkında, Bakanlığınız ne tur bir İşlem 
yapmıştır? 
Baskılar nedeniyle görevini yapmayan kamu yöneticileri kimlerdir? Baskı yapan 
milletvekilleri kimlerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sn. Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. p 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, çalışma alanınıza giren konularla iigili 
olarak oluşturulmuş fon bulunmakta mıdır? 

2. Varsa bunlar hangileridir? 
3. Bu fonların oluşturulma nedenleri nelerdir? 
4. Bu Fonlar hangi Kanunla oluşturulmuştur? 
5. Fonlardan elde edilen gelirler nasıl kullanılmaktadır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederitfh-a^. 1 1.2005 

Emin "ŞÎRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

Basın haberlerinden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının geçtiğimiz yıl, 
hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları 
dağıtımı yaptığı öğrenilmiştir. 

Bu kapsamda, 

1- Ortaya çıkan kuş gribi vakaları nedeniyle, civciv, hindi ve tavuk dağıtımı 
Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil'in yayınladığı bir genelge ile 
durdurulmuş mudur? 

2- Durdurulmuş ise, Kahramanmaraş'a, Nihat Pakdil imzası ile 80 bin 
Amerikan bronzu hindi palazı gönderilmesinin sebebi nedir? 
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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-//L 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

3 Ocak 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: 12.12.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17127 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'na ait 
7/11270, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/11271 ve İstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN'e ait 7/11272 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-3 Adet Görüş 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 
Esas No : 7/11270 

Bakanlığınızın başlattığı "bal operasyonları" kapsamında yurt düzeyinde çok sayıda örnek 
alınarak, incelemeler yapıldığı ancak, bu denetlemelerin kimi çevrelerce engellendiğine 
ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımıştır.Bu çerçevede; 

SORU 1) 2005 yılında kaç adet bal örneği alınarak, inceleme yapılmıştır? 

SORU 2) Bu incelemeler sonucunda, kaç adet bal örneğinde olumsuz sonuç alınmıştır? 

SORU 3) Kaç işyeri hakkında yasal işlem yapılmış, ne kadar bal imha edilmiştir? 

CEVAP 1-2-3) Bakanlığımızca, 5179 sayılı Gıda Kanunu gereği, çiftlikten sofraya gıda 
güvenliğini sağlamak, tüketici sağlığını korumak ve sektörde haksız rekabeti önlemek 
amacıyla gıda denetim ve kontrol hizmetleri ülke genelinde 81 Tarım îl Müdürlüğü 
vasıtasıyla yürütülmektedir. 

Bilindiği üzere, Yasa gereğince bal, bal mumu ve temci petek üreticileri Bakanlığımızdan 
ürettikleri Ürünler için üretim izni almak, teknik, sağlık ve hijyenik şartlarını mevzuat 
hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Söz konusu işlemleri yerine getirmeden 
faaliyet gösteren ve Türk Gıda Kodeksine aykırı ve hijyenik olmayan ortamlarda gıda 
maddesi üreten işletmeler ile bu gıda maddelerinin satışını yapan ve toplu tüketime sunan 
işletmeler hakkında 5179 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri gereğince yasal işlem 
uygulanmaktadır.Bu çerçevede 2005 yılı Kasım ayı sonu itibariyle bal denetim durumu 
aşağıda belirtilmektedir. 

Toplam Denetim Sayısı 
Alınan Numune Sayısı 
Analize Alınan Numune Sayısı 
Olumlu Numune Sayısı 
Olumsuz Numune Sayısı 
İmha edilen bal miktarı 
Savcılığa verilen işletme sayısı 
İdari para cezası 
Üretim İzni İptal Edilen Sertifikalar 

13.956 
1580 
861 
541 
320 

33.163 kg 
16 

149 
27 

Denetim ve kontroller sırasında alınan bal numunelerinin laboratuar muayene ve analizleri 
halen devam etmektedir. 

SORU 4)Bu aşamada çeşitli baskılar nedeniyle denetlemelerin durduğu, hatta Bakanlık 
makamına iletilen bir notta, bu nedenle çalışanların etkinliğinin azaldığının ifade edildiği 
basına yansımıştır. Bu notla ilgili bir işlem yapılmış mıdır? 
SORU 5) Denetleme çalışmalarına alıcı kimliğiyle katılan (Arı Yetiştiricileri Birliği 
Sekreteri) Mustafa SARlOĞLU'nun, yakalanan balların, bazı milletvekillerinin baskısı ile geri 
verildiğine ilişkin iddiası hakkında, Bakanlığınız ne tür bir işlem yapmıştır? Baskılar 
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nedeniyle görevini yapmayan kamu yöneticileri kimlerdir? Baskı yapan milletvekilleri 
kimlerdir. 

CEVAP 4-5) Bakanlığımızın gıda maddelerinin denetim ve kontrol 1 erindeki temel politikası, 
"çiftlikten sofraya gıda güvenliğini" temin etmek, sektörde haksız rekabeti önlemek, insan 
sağlığını korumak ve tüketiciye güvenli gıda arzını temin etmektir. 

Bu nedenle, son yıllarda gerek yurtiçi üretimde ve gerekse ihracatımızda olumsuzluklara ve 
ekonomik kayıplara neden olan arı Ürünlerinden özellikle balda taklit ve tağşişin önlenmesi 
amacıyla Bakanlığımız il Müdürlükleri tarafından yapılan denetim ve kontroller arttırılmış 
olup, halihazırda bu denetimler etkin bir şekilde devam etmektedir. Bu konuda, çeşitli 
baskılar nedeniyle denetimlerin durduğuna dair Bakanlığımıza iletilen herhangi bir not veya 
denetim ve kontrol hizmetlerinde çalışanların etkinliklerinin azaldığı konusunda basına 
yansımış herhangi bir haber söz konusu değildir. 

Bilindiği Üzere, denetim ve kontroller de süreklilik esastır. Denetim ve kontroller sırasında, 
mevzuata uygun olmayan ürünler, Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli Gıda Kontrolleri 
taralından yedd-i emine alınmakla, bu ürünleri üreten işyerleri hakkında yasal işlem 
uygulanmakta ve ürün ile ilgili üretim izinleri Bakanlığımız tarafından iptal edilmektedir. 
Gıda maddeleri denetim ve kontrolleri gizlilik esasına dayalı olarak yürütüldüğünden, yedd-i 
emine alınan balların işyerlerine geri verilmesi söz konusu değildir. Bu konuda yapılan 
spekülasyonlar gerçek dışıdır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
ö n e r g e Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7 / 11271 

SORU 1) Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, çalışma alanınıza giren konularla ilgili olara 
oluşturulmuş fon bulunmakta mıdır? 

SORU 2) Varsa bunlar hangileridir? 

SORU 3) Bu fonların oluşturulma nedenleri nelerdir? 

SORU 4) Bu Fonlar hangi Kanunla oluşturulmuştur? 

SORU 5) Fonlardan elde edilen gelirler nasıl kullanılmaktadır? 

CEVAP 1-2-3-4-5) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında çalışma konularımız ile ilgili herhanj 
bir fon oluşturulmamıştır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Emin ŞİRİN 

İstanbul Milletvekili 
Esas No : 7 /11272 

Basın haberlerinden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının geçtiğimiz yıl, hayvancılığın 
geliştirilmesi kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları dağıtımı yaptığı öğrenilmiştir. 

Bu kapsamda; 

SORU 1) Ortaya çıkan kuş gribi vakaları nedeniyle, civciv, hindi ve tavuk dağıtımı Müsteşar 
Yardımcısı Nihat Pakdil'in yayınladığı bir genelge ile durdurulmuş mudur? 

SORU 2) Durdurulmuş ise Kahramanmaraş'a, Nihat Pakdil imzası ile 80 bin amerikan bronzu 
hindi palazı gönderilmesinin sebebi nedir? 

CEVAP 1-2) Avian influenzafTavuk vebası) hastalığının son yıllarda dünyadaki yaygınlığı, 
yaptığı ekonomik kayıplar ve insanlarda da ölümlere neden olması dikkate alınarak hiçbir 
biyogUvenlik önlemlerin uygulanmadığı köy tavuklarının başta söz konusu hastalık ve diğer 
kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli bir rol oynamasından dolayı Bakanlığımız 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 05.0S.2005 tarih ve 250.10.10.il/HHM-ll-5869 sayılı 
yazısı ile köy tavukçuluğunun ll/îlçe Müdürlüklerimizce teşvik edilmemesi talimatlandırılmıştır. 

Kahramanmaraş ilinde, hindi palazı dağıtım ihalesi ve dağıtımı ise ülkemizde Tavuk Vebası 
hastalığının görülmesinden önceki bir tarihte gerçekleşmiştir. 
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15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11310) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKUAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL / 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 

kadardır? 

2. Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 

yapılmıştır? 

3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 

4. Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 

5. Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 

kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLİĞİ 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O7.O.MEG.O.10-3132-0.2O05/ 

Konu : Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in 2112.05* 51685 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

İlgi : 16/12/2005 tarihli ve B.02.01.ÖİB.0.65.00/16342 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız eki Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL tarafından verilen depremden 
etkilenen hizmet binalarına ilişkin yazılı soru önergesinde; Bakanlığımıza bağlı merkez ve 
taşra teşkilatlannda depremler sonucunda hasar oluşmuş bina sayısının ve bunlardan kaç 
tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, kullanılamayacak durumda olan 
bina sayısının, tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binaların ve bu binalarda, 
hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal kayıpları söz konusu olursa, 
bundan kimin sorumlu tutulacağının, bildirilmesi istenilmektedir. 

Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan binaların deprem 
dayanımlanyla ilgili çalışmalar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılmaktadır. 

Bu nedenle, münferit güçlendirme işlemleri adı geçen bakanlıkça devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza tahsisli tüm yapı stokunun incelenmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi 
için gerekli önlemlerin alınmasını teminen olası bir deprem afet yönetimine katkı sağlamak 
üzere çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla "mevcut kamu binalarının envanter 
çalışmaları bina bilgileri formu" her il ve her bina için ayrı ayrı doldurulmuş ve Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu belgelerin incelenerek, acil ve zorunlu olan binalar öncelikle 
değerlendirilerek, deprem güvenliğinin belirlenmesi için inceleme, tespit ve yapı hesapları 
yapılacak ve gerekmesi halinde güçlendirme projeleri hazırlanacak kamu binalarının 
listelerinin ihtiyaç duyulan ödenek tutan ile birlikte Bakanlığımıza bildirilmesi Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığından istenilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

!emallJNAKlTAN 
Maliye Bakan 
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16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/11314) 

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 Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sn. Mehmet Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m a l D E M I R E L 
Bursa Mi l le tveki l i 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1 . Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 

kadardır? 

2. Hasar o luşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 

yapılmıştır? 

3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 

4 . Tadi lat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 

5. Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 

kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

T . c . 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.P.K.0.07.212/ ^°i 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

* ** OCAK 2005 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

îlgi: 16.12.2005tarihveKAN.MAR.MD.A.01.0GNS.0.10.00-7/11314- 17357/44849 
sayılı yazınız 

îlgi yazınız ekinde gönderilen. Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL* e ait 7/11314 
esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( C^<Z&~€Zt>c. 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 

EKLER: 
1- Görüş 7/11314 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi : Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

Önerge No : 7/11314 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

SORU 1) Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne kadardır? 
SORU 2) Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onanm ve güçlendirme çalışmalan 
yapılmıştır? 
SORU 3) Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 
SORU 4) Tadilat ve güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 
SORU 5) Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal kayıpları 
söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

CEVAP 1-2-3-4-5) Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilatında değişik derecelerde zarar gören binalardan 9 adedi onarılmış olup, 
kullanılamayacak durumda olan 1 adet bina ise boşaltılmıştır. 
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17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/11327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 
kadardır? 

2. Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 
yapılmıştır? 

3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 
4. Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 
5. Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 

kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.l.DTM.0.13.05/09 04.01.0 6 2 6 S 

Konu : Soru önergesi 

T Ü R K t Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16/12/2005 tarihli ve 44969 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMIREL' in 7/11327 numaralı soru önergesinde 
Bakanlığıma bağlı kuruluşlarının depremden etkilenen merkez ve taşra hizmet binalarına ait 
bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

KUrşad T Ü Z M E N 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
1- Yazı ( 
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Dış Ticaret ile Hazine Müsteşarlıklarının ortak olarak kullandıkları Oran sitesindeki 
iki bloktan oluşan 74 adet kamu konutu 1999 senesinde meydana gelen depremde hasar 
görmüş olup Orta Doğu Teknik Üniversitesi yetkililerince incelenmiş ve oturulamaz raporu 
doğrultusunda güçlendirme işlemi 2000 yılında başlamış ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 
bu güne kadar tamamlanamamıştır. Halen boş bulunmaktadır. 

2 Eylül 1997 tarihinde yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında 
Yönetmelik öncesinde inşa edilmiş olan istanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge binasımn 
da güçlendirme işlemi devam etmektedir. 

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü binasının güçlendirme proje ihalesi yapılmış olup 
Valiliğin onayı beklenmektedir. 

Türk Eximbank'a ait binalarda herhangi bir hasar oluşmamıştır. 

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde hasar görmüş olan İstanbul 
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'nün hizmet binası olarak kullandığı "Çinili Han" 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan Teknik Rapor 
doğrultusunda,gUçlendirme çalışmaları devam eder halde iken, özelleştirme kapsam ve 
programı dahilinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketine devredilmiş olup aynı 
Başmüdürlüğün bağlantısı olan Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünün hizmet binası 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu'nun 222 inci maddesi uyarınca gönderilen ödenek ile onarılmıştır. 

ömerağa Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan İzmit Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğü hizmet binasına ve aynı Başmüdürlüğe tahsisli S adet lojmana, Kocaeli İli 
Bayındırlık ve İskan MüdürlüğU'nün Keşif Raporu doğrultusunda hazırlanan "Onarım ve 
Güçlendirme Projesi" kapsamında yeterli ödenek gönderilmiş ve kullanılabilir hale 
getirilmiştir. 

İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı Sakarya Gümrük 
Müdürlüğü'nün yıkılan ve kullanılamaz olan binasının yerine Adapazarı Ticaret ve Sanayi 
Odası'run katkılarıyla yeni bir bina yapılmış ve bina işlerlik kazanmıştır. Bu tarihe kadar 
Müdürlüğümüz Gümrük işlemlerini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak 
Sakarya Valiliğince yaptırılan prefabrik bir binada devam ettirmiştir. 

Ayrıca İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile bağlı birimleri Kaçak İstihbarat 
Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, izmit Gümrük Müdürlüğü binalarının, 14.09.2004 
tarihinde istanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi 
tarafından yapılan inceleme sonucu, deprem dayanıklılık kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle 
"Güçlendirme Projesi" kapsamında acilen bakım ve onarım yaptırılmaları için talep edilen 
Ödenek, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 222 inci maddesi uyarınca Ankara Gümrük 
Saymanlık Müdürlüğü hesabında toplanan fazla çalışma ücretinden karşılanmıştır. 

İzmir ti genelinin deprem riskinin yüksek olması nedeniyle kamu binalarının depreme 
dayanıklılığı çalışmalarının ciddiye alınmasını, bu konuda gerek projelendirme çalışmaları, 
gerekse hazırlanacak projelerin gerçekleştirilmesi için ödenek sağlanması konusunda ilgili 

kuruluş ve Bakanlıklardan istekte bulunulması talimatlandınldığından, İzmir Gümrük ve 
Muhafaza Müdürlüğüne ait 2 adet hizmet binası ve 1 adet lojman binasının güçlendirilmesi 
için talep edilen ödenek 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 222 inci maddesi uyarınca Ankara 
Gümrük Saymanlık Müdürlüğü hesabında toplanan fazla çalışma ücretinden karşılanmıştır. 

Diğer taraftan hasar görmüş binalar ile ilgili onarım ve güçlendirme çalışmaları 
yapılmış, tadilat yapılacak bina kalmamıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

48 İNCİ BİRLEŞİM 
4 OCAK 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 4.1.2006 Çarşamba ve 5.1.2006 Perşembe günkü birleşimlerde Kanun Tasarı ve 

Tekliflerinin görüşülmeyerek Sözlü Soruların görüşülmesinin Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 3.1.2006 tarihli 47 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/251) Esas Numaralı 
4.1.2006 Çarşamba-Saat: 16.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

4.1.2006 Çarşamba - Saat: 10.00 

* (10/322, 323, 324) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
5.1.2006 Perşembe - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
48 İNCİ BİRLEŞİM 4 OCAK 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>Ctk 

03 - SEÇİM 

$ 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

* 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
1. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) (2) 
2. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar 

arası koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/816) (1) 

3. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

4. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

5. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

6. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

7. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

8. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

9. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) 

10. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

11. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

12. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

13. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

14. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

15. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

16. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

17. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

18. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

19. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

20. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

21. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 

_ 4 - 48 İNCİ BİRLEŞİM 
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22. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
23. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/942) 

24. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

25. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

26. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu 
güzergahının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/949) 

27. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

28. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

29. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

30. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

31. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) 

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

33. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

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

35. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

36. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 

37. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

38. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 

39. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 

40. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1010) 

41. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1013) 

42. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

43. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1019) 

44. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 
Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 

- 5 - 48 İNCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
45. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
46. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
47. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
48. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
49. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
50. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
51. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
52. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
53. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
54. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 
55. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
56. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 

kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
57. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
58. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
59. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 

önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
60. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 
61. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
62. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1100) 

63. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

64. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

65. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

66. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

67. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

68. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 
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69. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 

güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
70. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
71. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
72. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
73. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
74. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
75. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
76. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
77. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
78. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
79. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
80. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
81. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
82. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
83. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

84. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

85. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

86. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

87. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

88. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

89. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

90. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

91. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

92. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
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93. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
94. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
95. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
96. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
97. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
98. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
99. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
100. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

101. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

102. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

103. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

105. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

106. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

107. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

108. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

109. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

110.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

111.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

112. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

113.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

114.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

115.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
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116.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
117. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 
118. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
119. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
120. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
121. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
122. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
123. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
124. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
125. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde 

bilimsel kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1244) 

126. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 

127. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 
acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 

128. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 
indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

129. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 

130. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 
kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

131. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 

132. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

133. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

134. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

135. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

136. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

137. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

138. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

139. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
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140.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
141.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
142. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

143. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

144. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

145. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

146. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

147.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

148. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

149. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

150.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

151. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

152.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

153. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

154. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

155. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 

156.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 

157. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

158. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 
ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 

159.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 
miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 

160. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

161.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 
sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 

162.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 
Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 

163. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 
yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
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164. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
165.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
166. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkahve yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
167. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
168. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
169. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1343) 
170.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
171. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
172. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
173. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
174. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
175. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 
176. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
177. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmah-Finike karayolunun 

Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

178. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

179. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

180. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

181.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

182. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

183. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

184. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

185. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

186. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

187. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 
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188. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 

check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 
189. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 
190. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 
191. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 
192. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 
193. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1393) 

194. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

195. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

196. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

197. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

198.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

199. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye 
feribot seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1410) 

200. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

201. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

202. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

203. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1417) 

204. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'm, İzmir Limanı konteyner yükleme, 
boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 

206. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1420) 

207. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin 
tümünün TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1424) 

208. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

209. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1430) 

210. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 
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211.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 
212.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1436) 

213. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

214. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

215.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

216. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

217. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

218. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

219. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

220. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

221. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

222. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

223. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

224. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

225. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

226. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin 
kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

227. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 
taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

228. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 
önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

229. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu 
abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1480) 

230.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

231.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

232. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 
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233.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 

önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 
234.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 

sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 
235.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 
236.- Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 

Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

237. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

238. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

239. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1494) 

240. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

241. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1496) 

242. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

243. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

244. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

245. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

246. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

247. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

248. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

249. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

250. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

251.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin 
milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/1508) 

252. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

253. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 
pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

254. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 
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255. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun 

kaldırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1512) 

256. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

257. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 

258. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

259. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

260. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1519) 

261.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde 
ormancılıkla ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1520) 

262. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

263. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

264. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1525) 

265. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde 
bir gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1526) 

266. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

267. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

268. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

269. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

270. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

271.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 
gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

272. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 
çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

273.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'lıların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

274.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 
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275. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir TEKEL İşletme Müdürlüğünden Bandırma 

Tütün İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1540) 

276.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1541) 

277. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e 
bağlı BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1542) 

278.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

279. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

280.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye 
verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1545) 

281.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 
kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

282.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 

283.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

284. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

285.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1550) 

286. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1551) 

287.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Onur Air Şirketine ait uçakların bazı ülkeler 
tarafından uçuştan men edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

288. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

289.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) 

290. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 
kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1557) 

291.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

292.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 

293.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların 
özel bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1560) 

294. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 

295.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikâyete 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) 
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296.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul tüpgeçit projesi ve Boğaz 

köprülerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 
297.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kira artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1565) 
298.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen 

mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1566) 

299.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

300. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1568) 

301. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde 
yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

302.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki 
öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) 

303.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) 

304. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize Kültür Merkezi inşaatına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

305. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 

306. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Varsak Belediyesinde kapalı 
semt pazarı üzerinden geçen yüksek gerilim hattına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1578) 

307. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Varsak Belediyesinde kapalı 
semt pazarı üzerinden geçen yüksek gerilim hattına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1579) 

308. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da onarımı gereken okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

309. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Gazipaşa İlçesinin öğrenci 
yurdu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) 

310.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir İlindeki kültür merkezi inşaatlarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 

311.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, NATO Parlamenterler Asamblesinin Erivan'daki 
bir toplantısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1603) 

312.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların özlük haklarını iyileştirmeye yönelik 
çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) 

313. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1585) 

314. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların siyaset yasağı ve seçim dönemi 
konularında düzenleme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1587) 

315. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir 'in, İzmir-Beydağ Barajı projesinin ödenek ihtiyacına 
ve sulamada kullanılan elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1588) 

316. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolunun tamamlanması 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) 

317. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki sosyal hizmet kuruluşlarının 
yetersizliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) 
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318. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Yortanlı Barajı suları altında kalacak antik 

kentin kurtarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) 
319. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'de turizmi geliştirme çalışmalarına ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 
320. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yabancıların kira gelirlerinin 

vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) 
321. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, otomobil ve konut kredilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 
322. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın sağlık hizmeti alımına ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) 
323. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) 
324. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 

öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) 
325.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 

öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 
326. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'daki elektrik kesintilerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) 
327. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Cevizli-Beyşehir yolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) 
328. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, kültür mantarı ana hammaddesinin 

KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) 
329. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Eber Gölündeki çevre sorunlarına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) 
330.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Jean Monnet Burs Programının iptal edildiği 

iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1604) 
331.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, kapalı halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) 
332.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak 

bazı ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1606) 
333. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, su politikasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1607) 
334. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu bürokratlarının iktidar partisi ile 

ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1608) 
335. - İstanbul Milletvekili Onur Oymen'in, Erivan'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi 

Seminerine ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1609) 
336. - İstanbul Milletvekili Onur Oymen'in, Barzani'nin ABD ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1610) 
337.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Gökçeler Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 
338. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, çocuk kaçırma olaylarına karşı alınacak önlemlere ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612) 
339. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Bergama İlçesinde yürütülen siyanürle altın 

arama faaliyetinin çevre sağlığına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1613) 

340. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, yurt ve yuvalarda çocuk muhbirleri olup olmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) 

341. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) 
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342. - Malarya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Altın Borsasının çalışmalarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1616) 
343. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 

güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1618) 
344.- izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Fransa'daki olaylar hakkındaki bir değerlendirmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1619) 
345. - Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620) 
346. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, karayollarında yolcu taşımacılığının denetimine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 
347. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, otoyol ve köprülerde çalışan gişe memuru ve trafik 

polislerinin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi 
(6/1622) 

348. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

349. - İsparta Milletvekili Mehmet Sait Armağan'ın, TMO'nun hububat alımlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1624) 

350. - Antalya Milletvekili Atila Emek'in, eğitim hastanelerine şef atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) 

351. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize'de meydana gelen sel felaketine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1626) 

352. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye Diyanet Vakfinın mamelekine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 

353. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Atatürk'ün İş Bankası hisse gelirleriyle ilgili 
vasiyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1628) 

354. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yabancı ülke vatandaşı rektörlere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) 

355. - izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, izmir'in Karşıyaka İlçesinin adliye binası ihtiyacına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) 

356. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki ziyarete kapalı tarihi yapılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 

357. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 

358. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice karayolundaki heyelan 
tehlikesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) 

359. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, turizm bölgelerindeki esnafin sorunlarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) 

360.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Kemer İlçesindeki icra 
dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) 

08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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