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1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'daki maden ocak

larının çevreye olan etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/258) 215:218 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Yargıçlar ve Savcılar Birliğine 
baskı ve engelleme yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/425) 218:222 

3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, yabancı bir üniversitenin 
İstanbul'da kampus açmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/621) 222:224 

4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Muhsin Ertuğrul Sahnesinin 
yıkım kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
tuğrul Günay'ın cevabı (7/624) 224:226 
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5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, yabancı bir üniversitenin 

İstanbul'da kampus açmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/626) 226:228 

6.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'm, Muhsin Ertuğrul Sahnesinin 
yıkım kararına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/641) 228:230 

7.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, ataması iptal edilen eğitim ku
rumları yöneticilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı(7/645) 231:232 

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat, Şırnak, Tunceli, Van, 
Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Niğde, Osmaniye, Rize, Mardin, Muş, Nevşehir, 
Kırşehir, Kilis, Kütahya, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Karaman, 
Gümüşhane, Hakkâri, İğdır, Düzce, Elâzığ, Erzurum, Bolu, Çankırı, Diyar
bakır, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Ağrı, Aksaray, ve Batman illerinde ta
şımalı eğitime geçilmesi nedeniyle kapatılan okullara ilişkin sorulan ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/664, 665,666, 667, 668, 669, 670, 
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700) 232:251 

9.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bir köyde terör tazminatı 
olarak arazi bazında yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı (7/725) 251:252 

10.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, yabancı bir üniversitenin 
İstanbul'da kampus açmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/759) 252:255 

11.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Kuzey Irak'ta iş yapan fir
malara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in ce
vabı (7/790) 255:256 

12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per
sonelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Vey
sel Eroğlu'nun cevabı (7/799) ,. • 256:257 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per
sonelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/804) 257:265 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per
sonelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/812) 265:266 

15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per
sonelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Ata
lay'ın cevabı (7/817) 266:267 

16.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, vergi adaletine ilişkin so
rusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/827) 267:268 

- 2 0 4 -



TBMM B:40 18 .12 . 2007 

Savfa 
17.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, bir sendika şube baş

kanı hakkında inceleme başlatılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/833) 269:271 

18.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per
sonelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şim-
şek'in cevabı (7/834) 271:273 

19.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yükseköğrenim kredisine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/835) 274:275 

20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per
sonelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/836) 275 

21.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, kadrolu ve sözleşmeli öğ
retmenlerin özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/837) 276:277 

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türkçedeki bozul
maya ve telif hakları ücretine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/838) 277:279 

23.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, sözleşmeli ve geçici personel 
alımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/898) 280:282 

24.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, Yenifoça Öğretmenevine ve 
derslik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in ce
vabı (7/900) 282:283 

25.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, yapılması planlanan bir Ana
dolu öğretmen lisesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çe
lik'in cevabı(7/902) 283:284 

26.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Çukurova Nitelikli Sa
nayi Bölgesi planına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Zafer Çağlayan'm cevabı (7/913) 284:285 

27.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, zeytinyağı ithalatına izin verileceği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/919) 286:288 

28.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Türkiye haritalı kazı kazan 
kartına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ce
vabı (7/921) 289:290 

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, faydalanılamadığı 
iddia edilen Erdek'teki bir gölete ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/926) 290:291 

30.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın yeraltı su kay
naklarının durumuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğ
lu'nun cevabı (7/927) 292:294 

31.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, turizm çalışanlarının işsiz 
kaldıkları dönemlerde desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay'm cevabı (7/954) 295:297 
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32.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, zeytinliklerde ku

raklığa bağlı verim kaybının tespitine, 
- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, ziraat mühendisleri ile ve

teriner hekimlerin maaşlarındaki farklılığa, 
- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya örtü altı ürünleri kont

rol laboratuvarının durumuna, 
- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsünün kapatılacağı iddiasına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/962, 963, 964, 965) 297:303 
33.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, izinsiz halka arz eylemi 

gerçekleştirdiği iddia edilen bir şirketin denetimine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/969) 304:306 

34.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Tekelin, bir mal alımı ile ilgili id
dialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1007) 306:309 

35.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Dolmabahçe Sarayındaki 
makam odası tahsisine ve milletvekili maaşlarına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/1154) 310:311 

36.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kiralanan ek binanın tadila
tına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat 
Pakdil'in cevabı (7/1173) 311:313 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

18 .12 . 2007 

TBMM Genel Kurulu saat 10.03'te açılarak üç oturum yaptı. 

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasansı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/426) 
(S. Sayısı: 57), 

2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsa
mındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiri
mi ve Eki Raporlannın Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/267, 3/191) (S. Sayısı: 58), 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin kabulü nedeniyle Genel Kurula hitaben teşekkür ko
nuşması yaptı. 

18 Aralık 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.03'te son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 

Fatoş GÜRKAN 
Adana 

Kâtip Üye 

YusufCOŞKUN 
Bingöl 

Kâtip Üye 

Canan CANDEMİR ÇELİK 
Bursa 

Kâtip Üye 
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No.: 54 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
17 Aralık 2007 Pazartesi 

Teklif 
1.- Milliyetçi Harekat Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 2 Milletve

kilinin; Expo 2015 İzmir Yönlendirme ve Yürütme Kurullarının Her Türlü Mali Faaliyetleri ve Bun
ların Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi (2/99) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretim üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 
2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konya Havaalanına ILS Sistemi alımına ilişkin Ulaş

tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 
3.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'nın katı atık ayrıştırma tesisi ihtiyacına iliş

kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 
4.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki bir sanayi sitesinin güvenliğine ilişkin İç

işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 
5.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/290) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 6.12.2007) 

6.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen yazma 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.12.2007) 

8.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, ücretsiz dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine yol açtı
ğı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.12.2007) 

9.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, hava kirliliğine ve dağıtılan kömürlerin kalitesine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

10.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007) 

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zafer Bayramı kutlamalarının Dumlupınar'da Devlet 
töreni şeklinde kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önerge
si (6/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007) 

12.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit Çanakkale karayoluna ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya-Kepez'de iptal edilen tapulara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 
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2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İSKİ'den ihale alan bir şirkete ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Türkiye aleyhine açılan bir tahkim davasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın yağmur suyu altyapısına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

5.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da açılan taşocaklarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

6.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'ın, gübre piyasasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

7.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, Harem otogarının Ataşehir'e taşınmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

8.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk'ün, rekabeti etkileyen olumsuz bir unsura ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

9.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, ABD Büyükelçisinin yaptığı bazı görüşmelere ve te
rörle mücadeledeki işbirliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 8.12.2007) 

10.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir köyde yapılacak taşkın ve rusubat kontrolü işine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

11.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne'de su taşkınlarını önlemeye yönelik çalışmala
ra ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.12.2007) 

12.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Ergene Nehrindeki taşkın ve kirliliği önlemeye 
yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 7.12.2007) 

13.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad 
Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

14.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Pazarkule sınır kapısının ticarete açılmasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

15.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla doğalgaz boru hattı projesine ilişkin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

16.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumundaki bazı usul
süzlük iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1145) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

17.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, kamp ve karavan turizminin geliştirilmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

18.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya Kaleiçi bölgesinin değerlendirilmesine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

19.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, tarihi Şahruh Köprüsünün korunmasına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

20.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, karavanlardaki vergilendirmeye ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

21.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Trakya'daki sel felaketinin oluşturduğu zarara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 
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22.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, üniversite öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

23.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, bir öğretmen hakkındaki soruşturmaya ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

24.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içeceklere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

25.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Dolmabahçe Sarayındaki makam odası tahsisine ve 
milletvekili maaşlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

26.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, ithal gıdaların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

27.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, fizik tedavi uzmanlarına yönelik mesleki yasal düzen
lemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

28.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık ithalatı kontrol belgesi düzenlenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

29.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

30.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ve prim ödemelerine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

31.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muz ithalatına ve muz üretiminin desteklenmesine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

32.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, pancar ve buğday üreticilerinin ürün bedeli alacakla-
rındaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1161) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 6.12.2007) 

33.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Trakya'da buğday üreticilerinin sel zararlarının karşı
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 6.12.2007) 

34.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, sivil havacılık hizmetlerinin güvenliğine ve ha
valimanlarındaki teknik donanıma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1163) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

35.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mudanya'nın bir sahil köyüne rıhtım yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 

36.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Pazarkule Sınır Kapısının ulaşım sorunlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

37.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, trenlerde internet erişimi sağlanmasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

38.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa PTT'sindeki boş kadrolara ve posta dağıtı
cılarının fiili hizmet zammına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.12.2007) 

39.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik Alt Yapı Birliğinin yönetimine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2007) 
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40.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Meriç Nehrine yeni köprü yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.12.2007) 

41.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Erzurum Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak 
atanan şahsa ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.12.2007) 

42.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Atak helikopteri tedariki ihalesine ilişkin Milli Sa
vunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2007) 

43.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, okullarda ulusal yazılım ve iletişim sistemi kullanıl
masına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2007) 

44.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kiralanan ek binanın tadilatına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2007) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Rum gemilerinin Türk limanlarını kullandığı iddiasına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/614) 
2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Ardanuç karayoluna ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (7/617) 
3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl Merkezinden geçen karayolunun onarımı

na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/618) 
4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Kuzey Irak'la ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (7/619) 
5.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, ABD ziyaretine ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (7/622) 
6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TPAO eski genel müdürünün enerji alanındaki bir grupta 

görev almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/625) 
7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, ormanlık alanlarda verilen maden ve taşocaklan ruh

satlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/632) 
8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Gaziemir'e indirici merkezi yapımına ilişkin Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/633) 
9.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim kutla

ması yapıp yapmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/634) 
10.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta'da tapu harcı tarhiyatında yaşanan bir so

runa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/635) 
11.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin minibüs alım iha

lesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/636) 
12.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gündoğmuş İlçesindeki akaryakıt istasyonu ihalesi

ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/637) 
13.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, Sivas-Madımak Otelinin kültür ve sanat müzesi 

yapılması taleplerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/638) 
14.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da vekaleten atanan yöneticilerin üye oldukla

rı sendikalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/644) 
15.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, diğer kurumlardan geçiş yapan personele ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/649) 
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16.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak PTT Başmüdürlüğünün Sakarya 
Bölge Başmüdürlüğüne bağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/654) 

17.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ayaş Tüneli ve Ankara-İstanbul sürat demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/655) 

18.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir-Aydın otoyolundan bir bağlantı yolu ya
pımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/656) 

19.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, Türk Telekom'daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/657) 

20.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, protestolu senetlerdeki artışa ilişkin Devlet Baka
nından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/662) 

21.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, vergi borcu nedeniyle esnafın banka hesaplarının blo
ke edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/663) 

22.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkla
rı konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/701) 

23.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkla
rı konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/702) 

24.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkla
rı konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/704) 

25.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atık
ları konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/705) 

26.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Kocaeli-Gebze-Dilovası Beldesindeki sanayi atıkla
rı konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu doğrultusundaki çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/706) 

27.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Barzani ve Talabani'nin Türk vatandaşı olup 
olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/758) 

28.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, terör örgütünün kullandığı silahların ait olduğu ülke
lere yönelik girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/760) 

29.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, şehit ve gazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/761) 

30.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'daki bir parkın revizyon projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/767) 

31.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, kamu araçlarının egzos emisyonlarının ölçümüne 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/768) 

32.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, ders ve yardımcı ders kitaplarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/771) 

33.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Türk-Yunan AB Alt Komitesinin faaliyetle
rine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/775) 

34.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun Trabzon'da bir derivasyon tüneli ih
tiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/776) 
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18 Arahk 2007 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN : Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KÂTİP ÜYELER : Murat ÖZKAN (Giresun), Fatma GÜRKAN (Adana) 

• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40'mcı Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı bulunamamıştır. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.06 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.15 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40'ıncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, yoklama işlemini tekrar yapacağım. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 
Yoklamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunama

mıştır. 
Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 25 Aralık 2007 Salı 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 15.19 
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan 'in, Antalya 'daki maden ocaklarının çevreye olan etkile

rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/258) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 02/10/2007 

Osman KAPTAN I 
Antalya Milletvekili / 

1- Antalya'da verilmiş olan mermer, taş, kum, çakıl ocakları işletme ve arama 
ruhsatlan ile faaliyet gösteren işletmelerin uygulamaları} ekolojik dengeye, tarım 
alanlarına, SİT alanlarına büyük zararlar vererek, Antalya'nın tarihini, coğrafyasını 
değiştirmekte, tarımını ve turizmini yok etmekte olduğunu biliyor musunuz? 

2- Antalya îli, Finike İlçesi, Turunçova beldesindeki TREŞA mevkii Antalya Koruma 
Kurulunun, 1.5.2002 tarih ve 5419 sayılı kararıyla birinci derecede Arkeolojik SİT 
alam olarak tescil edilmiştir. Bu yörede izin verilen mermer ocağı işletmesinden 
çevreye yayılan tozlar, dünyaca ünlü Finike/Çavdır portakal bahçelerine büyük 
zararlar vermektedir. Gürültü ve çevre kirliliği nedeniyle bölge halkı da rahatsız 
olmaktadır. Çavdır portakal bahçelerinin korunmasını ve bölge halkının 
rahatsızlıklarını önleyecek misiniz? 

3- Antalya ve tüm ülkemizde, bundan böyle maden arama ve işletme 
ruhsatlandınlmasmda, noktasal değerlendirmeler yerine, çevresel 
değerlendirmeler yapılmasını sağlayacak mısınız? 

4- Çalışmakta olan Mermer ve taş ocaklarına ruhsat veren kurumların, bu işletmelerin 
çalışmalarım yeniden, yerinde ve sürekli değerlendirilip, Çevresine maddi ve 
manevi zarar verenlerinin kapatılmasını sağlayacak mısınız? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.O.BHİ.0.0O.0O/61O.01-/7/^ ^ / l 2/2007 
Konu : Sayın Osman KAPTAN' m 

7/258 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 01.11.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-106-9-34-4148 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN' in "Antalya' 
daki mermer ve taş ocaklarına ilişkin" 7/258 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Cevabi yazı Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN KAPTAN' İN 
7/258 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞl'NIN CEVABI 

SORU 1. Antalya 'da verilmiş olan mermer, taş, kum, çakıl ocakları işletme ve arama 
ruhsatları ile faaliyet gösteren işletmelerin uygulamaları; ekolojik dengeye, tarım alanlarına, 
SİT alanlarına büyük zararlar vererek, Antalya'nın tarihini, coğrafyasını değiştirmekte, 
tarımım ve turizmini yok etmekte olduğunu biliyor musunuz? 

CEVAP 1. Maden işletme sahası talep edilen alanlarda, 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. 
maddeleri kapsamında taşınmaz kültür ve tabiat varlığına rastlanması durumunda alanda aynı 
yasanın 7. maddesi gereğince tespit çahşmalan gerçekleştirilerek, hazırlanan bilgi ve belgeler 
2863 sayılı yasanın 57. maddesi gereğince Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilerek, 
yasanın ilgili maddesi, yönetmelik ve yüksek kurul ilke kararları doğrultusunda tescil 
edilmektedir. 

Alman kararlar ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönergesi doğrultusunda ilgili yerlere gönderilmektedir. 

5226-3386 sayılı yasalarla değişik, 2863 sayılı yasanın 9. maddesinde Kültür ve Tabiat 
Varlıkları ile bunların Koruma alanlarında Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadan 
uygulamalarda bulunulamayacağı hükmü bulunmakta olup, Doğal Sit Alanlarına ilişkin ilke 
kararlarında; I. ve II. Derece Doğal Sit Alanlarında, taş, toprak, kum vb. alınmaması, kireç, 
taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmaması, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. 
dökülmemesi, ancak sit karan ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite 
edilerek yasal süresi içerisinde işlerinin tasfiye edilebileceği, III. Derece Doğal Sit 
Alanlarında ise doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak Koruma Kurulu'nca belirlenecek 
koşullar doğrultusunda kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabileceği ve bu amaçla ocak 
açılabileceği belirtilmekte ancak, toprak, cüruf, çöp sanayi artığı vb. dökülmemesi gerektiği 
hükmü bulunmaktadır. 
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Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3573 
sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. 

Bakanlığımızca 22 Temmuz 2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğinde, (ETKHKKY) Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesislerin 
kurulması ve işletilmesi için, bu Yönetmelik hükümlerine göre Emisyon Ön İzni (planlama 
aşamasında) ve Emisyon İzni (işletme aşamasında) alınması gerekmektedir. 

Mermer, taş, kum ve çakıl ocakları, ETKHKK Ek 8 İzne Tabi Tesisler Listesi Madde-
2.2'ye göre B grubu emisyon iznine tabidir. ETKHKK Yönetmeliği Madde-6'ya göre; Ek-8, 
Liste B'de yer alan tesislerin izni, İl Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü alınarak Valilik 
tarafından verilmektedir. ETKHKK Yönetmeliği Madde-11'e göre; Emisyon İzni Belgesi, 
Açılma ve Çalışma Ruhsatı yerine kullanılamaz, yalnızca tesisin ETKHKK Yönetmeliği 
hüküm ve sınır değerlerine uygun olduğuna ilişkin belgedir. 

SORU 2. Antalya İli, Finike İlçesi.Turunçova beldesindeki TREŞA Mevkii Antalya 
Koruma Kurulunun 01/05/2002 tarih ve 5419 sayılı Kararı ile birinci derecede Arkeolojik SÎT 
Alam olarak tescil edilmiştir. Bu yörede izin verilen mermer ocağı işletmesinden çevreye 
yayılan tozlar, dünyaca ünlü Finike/Çavdır portakal bahçelerine büyük zararlar vermektedir. 
Gürültü ve çevre kirliliği nedeniyle bölge halkı da rahatsız olmaktadır. Çavdır porfttka!^ 
bahçelerinin korunmasını ve bölge halkının rahatsızlıklarını önleyecek misiniz? ,#* v.^Sİ/li'>>;\, 

CEVAP 2. Bakanlığımızca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde "Çalışmaları ve yapısı uyarınca gürültü 
kirliliğine neden olan ve bu Yönetmeliğin Ek-VII de A ve B listelerinde belirtilen faaliyetlerin 
kurulması ve işletilmesi için Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almış kurum veya kuruluşlarca 
hazırlanan Akustik Rapora istinaden Gürültü Kontrol İzin Belgesi alınır. Ek-VII Liste A da 
verilen işletmeler için Gürültü Kontrol İzin Belgesi Bakanlıkça, Ek-VII Liste B de verilen 
işletmeler için Gürültü Kontrol İzin Belgesi bu yönetmeliğin belediye sınırları içerisinde 
belediye, belediye sınırları dışında ilin en büyük mülki amirince verilir." hükmü ile Geçici 1. 
maddesinde "Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulmuş veya kurulma aşamasındaki 
Gürültü Kontrol İzin Belgesine tabi işletmeci kuruluşlar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 
itibaren üç yıl içinde Gürültü Kontrol İzin Belgesini alır. Bu süre içerisinde çevrede gürültü 
rahatsızlığı oluşturulmaması için geçici tedbirler alınarak Bu Yönetmelikteki sınır değerler 
sağlanır." hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu işletme, Yönetmeliğin Ek-VII Liste B sinde yer aldığı için Gürültü 
Kontrol İzin Belgesine tabi olup, 25 inci maddede belirtilen esaslan sağlaması ve "Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" ve emisyon ile ilgili olarak 
"Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında 
çalışmalarını sürdürmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Madencilik faaliyetleri talepleri Tarım ve Köyişleri tarafından 
değerlendirilirken, 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında 
Kanunun 20. maddesi olan "Zeytincilik sahaları içerisinde ve bu sahalara en az 3 km 
mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olan 
kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz hükmü de dikkate alınmaktadır. 
Madencilik faaliyetlerinin çevre arazilere olası zararlarının önlenmesi hususunda ilgili kurum 
görüşlerinde şartlar belirtilmektedir. 

SORU 3. Antalya ve tüm ülkemizde, bundan böyle maden arama ve işletme 
ruhsatlandırmasında, noktasal değerlendirmeler yerine, çevresel değerlendirmeler 
yapılmasını sağlayacak mısınız? 

CEVAP 3. Söz konusu proje arama ve işletme ruhsatı sürecinde olup, üretim 
yapılması durumunda ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirme yapılmaktadır. 
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SORU 4. Çalışmakta olan Mermer ve taş ocaklarına ruhsat veren kurumların, bu 
işletmelerin çalışmalarım yeniden, yerinde ve sürekli değerlendirip, çevresine maddi ve 
manevi zarar verenlerin kapatılmasını sağlayacak mısınız? 

CEVAP 4. Arama ve işletme ruhsatlı sahalarda yapılmakta olan faaliyetlerin projeye, 
madencilik çalışma şekillerine/kurallarına ve alınmış olan izinlere uygun olarak yapılıp 
yapılmadığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 
periyodik olarak denetlenmektedir. Ayrıca madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda 
ilgili mevzuatlarına göre izin veren kurumlar tarafından da denetimler yapılmakta olup, 
denetimlerde mevzuata aykırı ve usulsüz çalışma yapıldığı belirlenen ruhsat sahalarındaki 
faaliyetler gerekli tüm önlemler alınıncaya kadar durdurulmaktadır. 

Ayrıca; üretim aşamasında Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesisler 
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ETKHKK 
Yönetmeliği Madde 18, 19 ve 20 gereğince emisyon izinleri iptal edilerek faaliyetten men 
edilirler. 

ETKHKK Yönetmeliği Madde-15 gereğince, Ek-8 Liste B' de yer alan ve emisyon 
izni almış taş ocaklarının yetkilileri her üç yılda bir izin anında öngörülen verilerden herhangi, 
bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmelerini yetkili kuruma rapor etmek ;•„ 
zorundadırlar. .." -.. ' ' r • 

i l v , . . . t . • * • • • . , 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, Yargıçlar ve Savcılar Birliğine baskı ve engelleme yapıl
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/425) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın B a ş b a k a n S n . R . T a y y i p E r d o ğ a n tarafından 

yazılı olarak cevaplandırı lmasını Anayasa 'mn 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla ta lep ederim. ^ 

A t i l l a Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Hiçbir biyerarşik ilişkiye girmeden; yargı bağımsızlığı, yargıç teminatı ve 
yargıyla ilgili konularda evrensel değerlere ulaşmak amacıyla faaliyet gösteren Yargıçlar ve 
Savcılar Birliği (YARSAV) üzerinde, Hükümet kaynaklı olarak sürdürülen baskıların her 
geçen gün daha da yoğunlaştığına dair gelişmeler yaşanmaktadır. 

YARSAV tüzüğünün, Ankara Valiliğince incelenmesi esnasında, İçişleri ve 
Adalet Bakanlıkları olaya doğrudan müdahil olmuş, birliğin 501 kurucu üyesinden 493'ünün 
değiştirilmesi istenilmiştir. 

YARSAV'ın kapatılması için 22. Dönemde yasa tasarısı hazırlanmış, bu tasarı 
23. dönemde kadük olmuş ise de, bu kez de Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Yasa 
Taslağına, YARSAV'ın kapatılmasını sağlayacak hükümler konmuştur. Anayasa'nm Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine yönelik taslak çalışmalarında da benzer düzenlemelerin olduğu 
bilinmektedir. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, idare, kendince fesih sebebi yaratabilmek 
amacıyla, YARSAV hakkında, ilk Genel Kurulun iptali ve YARSAV Başkanı hakkında da 
yasa ve tüzüğe aykırı genel kurul toplantısı yaptığı suçlamasıyla, Sincan Cumhuriyet 
Başsavcılığınca soruşturma açılmasını sağlamıştır. Bu soruşturmanın akıbeti 
bilinmemektedir. 

Yine bu süreçte, YARSAV'ın Adalet Bakanlığı aleyhine, UYAP'ın (Ulusal 
Yargı Ağı Projesi) Adalet Bakanlığınca işletilmesinin yargı bağımsızlığına aykırı olduğu 
gerekçesiyle Danıştay 10. Dairesinde açmış olduğu davada, Adalet Bakanlığınca verilen 
cevap dilekçesinin "dava ehliyeti" bölümünde, YARSAV hakkında "yetkili Asliye Hukuk 
Mahkemesinde fesih davası açılacaktır" ibaresinin kullanıldığı hayret ve endişeyle 
görülmüştür. Bu gelişme, Adalet Bakanlığının, Sincan Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
sürdürülmekte olan soruşturmaya doğrudan müdahale ettiği izlenimini yaratmıştır. 
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Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

(l)Yargı'da sivil ve serbest örgütlenme, tüm uluslar arası 
düzenlemelerle korunmasına rağmen, İçişleri ve Adalet Bakanlığı, YARSAV'ın 
faaliyetlerini ve tüzel kişiliğini sürdürmesini engellemek için neden özel bir 
çalışma içine girmişlerdir? 

12 Haziran 2006 tarihinde Adalet Bakanlığı, AB'ne Bağımsız 
Yargıç Birliği'nin kurulabileceğini bildirdiği halde, Hükümet sözünde neden 
durmamıştır? Hükümet hangi gerekçeyle ve yasal yetkiyle, meşru ve yasal 
bir derneğin faaliyetlerini engellemeye çalışmaktadır? 

Yapılan bu müdahaleler, görev ve yetkinin kötüye kullanıldığı 
anlamına gelmez mi? 

(2) Danıştay 10. Dairesinde UYAP ile ilgili olarak görülen davada, 
Adalet Bakanlığının, YARSAV'ı hedef alarak, Ankara Sincan Cumhuriyet 
Savcılığının sürdürdüğü soruşturmadan söz ederek, yetkili Asliye Hukuk 
Mahkemesinde fesih davası açılabilecektir ifadesi yerine, kendinden emin bir 
şekilde, "yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde fesih davası açılacaktır" 
ifadelerini kullanmasının anlam ve dayanağı nedir? 

Böyle bir değerlendirme, Adalet Bakanlığının, Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturmaya doğrudan müdahale ettiği ve 
soruşturmanın Bakanlığın bilgi ve talimatları doğrultusunda geliştiği 
yolunda kamuoyunda doğmuş olan endişe ve değerlendirmelere haklılık 
kazandırmaz mı? 

Ve nihayet böyle bir süreç, AKP Hükümetinin, öncelikli 
hedeflerinin başında, yargıyı bağımlı hale getirmek ve bu suretle Parti 
Devleti yapılanmasına hız kazandırmak olduğu yolunda yapılan eleştirileri haklı 
kılmaz mı? 

(3) Sincan Cumhuriyet Savcılığı, hangi iddiayla YARSAV 
hakkında soruşturma başlatmıştır? 

Soruşturmanın geldiği aşama nedir? 

Hükümet, AB'ne, 12 Haziran 2006 tarihinde, Bağımsız Yargıçlar 
Birliği'nin kurulabileceğini bildirdiği halde, resmi kayıtlara intikal eden bu 
sözüne neden riayet etmemektedir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI /S./'.i/2007 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 31/10/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/425-977/2691 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 12/11/2007 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-12-15/4271 sayılı yazı, 

c) 26/11/2007 tarihli ve 1314 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/425 Esas No.lu soru önergesine ilişkin cevaba 
esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. m S \ s\ 

FK- - ^ ** . 
e •• u Mehmet Ali ŞAHIN 
Soru önergesi cevabı R , 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/425 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ankara Valiliğinin 13/02/2007 tarihli ve 1371 sayılı yazısıyla, tüzüğü valilikçe 
onaylanmayan Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneğinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
60 ve 62. maddelerinde belirtilen şartlar oluşmadan 26/11/2006 tarihinde yaptığı genel kurul 
nedeniyle, dernek geçici yönetim kurulu hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince kanuni işlem yapılması ve genel kurulun 
iptalinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildiği; Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2007/657 Basın Soruşturma No'lu evrakı üzerinden yürütülen soruşturma 
sonunda, Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği Geciçi Yönetim Kurulu Başkanı hakkındaki 
soruşturmanın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 93. maddesi gereğince Sincan 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerektiğinden bahisle yetkisizlik karan verilerek 
dosyanın Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; derneğin geçici yönetim kurulu 
hakkında, Dernekler Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince işlem 
yapılması ve genel kurulun iptaline ilişkin taleple ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği; 
derneğin feshi ile ilgili soruşturmanın Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yürütülmeyip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü; Sincan Cumhuriyet 
Başsavcılığının 28/11/2007 tarihli ve 2007/6487 Bak.Muh. sayılı yazısıyla; 

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneğinin, kuruluşundan itibaren faaliyetlerine devam 
etmekte olduğu, buna ilişkin iş ve işlemlerin diğer derneklerde olduğu gibi mevzuata uygun 
olarak yapıldığı; söz konusu derneğin faaliyetlerini yürütmesi ve tüzel kişiliğini sürdürmesi 
konusunda engeller çıkarılmasının söz konusu olmadığı; İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi 
Başkanlığının 03/12/2007 tarihli ve 3781 sayılı yazısıyla; 

bildirilmiştir. 

- 2 2 0 -



TBMM B:40 18 . 12 . 2007 

Bilindiği gibi; 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 

"Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi" kenar başlıklı 160. 
maddesinde; 

"(1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini 
veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. 

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine 
olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla 
yükümlüdür." 

"Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri" kenar başlıklı 161. maddesinde; 
"(1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri 

aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için 
bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi 
gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı 
ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister. 

(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoyduklan olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan 
tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet 
savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü 
olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir. 

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç 
duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin 
etmekle yükümlüdür. 

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen 
adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile 
Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya 
ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan 
doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst 
dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları 
yargılama usulü uygulanır. 

(6) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak 
koşuluyla, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre 
soruşturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en 
yakın il Cumhuriyet başsavcısına aittir. Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın 
yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir." 

Hükümleri yer almakta olup, mülga 04/04/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 148. maddesinde düzenlenen "Kamu davasını açmak için 
Adalet Bakam Cumhuriyet savcısına emir verebilir." hükmünün 14/07/2004 tarihli ve 5219 
sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesi ile yürürlükten 
kaldırılması ve benzer bir hükmün 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununda da yer almaması nedeniyle 5271 sayılı Kanunun 170. maddesinin birinci 
fıkrasındaki "Kamu davası açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir." 
hükmü ile 160. maddesinin birinci fıkrasındaki "Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir 
suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davası açmaya yer 
olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar." hükümleri 
çerçevesinde kamu davasının açılması konusunda Adalet Bakanının Cumhuriyet savcısına 
emir verme yetkisi bulunmamaktadır. Kamu davasının açılması konusunda görevli ve yetkili 
kılınan makam Cumhuriyet savcılıkları olup, bu bağlamda telkinde bulunulması yada talimat 
verilmesi de söz konusu değildir. 
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Öte yandan; 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; 
aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 

"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun belirtildiği; 

"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret 
konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağının hükme bağlandığı; 

Malûmlarıdır. 

Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce 
öğrenmeyi amaçlayan, bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan (1) nolu sorunun 
cevaplandırılması yasal olarak mümkün görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^s^b 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Bakan 
3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, yabancı bir üniversitenin İstanbul'da kampus aç

masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/621) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. *. ( 

_^ /TW^< ~^^LCJ 

Enis TUTUNCU 
Tekirdağ Milletvekili 

Basında yer alan haberlerden; ABD'nin köklü eğitim kurumlarından NY Alfred 
Üniversitesi'nin 'özgür üniversite' sloganıyla İstanbul'da bir Yerleşke (kampus) 
açtığını, ancak bunun büyük tartışmalara neden olduğunu; bu çerçevede YÖK'ün, söz 
konusu Üniversitenin eğitim kampusu açılışının yasal olmadığını bildirerek 
faaliyetlerinin durdurulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptığını 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Türkiye sınırlan içinde Yüksek Öğretim Kurulu'ndan izin alınmadan böyle bir 
Yerleşke kurulabilir mi? 

2- Üniversite yetkililerinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin aldık, Yüksek Öğretim 
Kurulu'nun tavrını biliyoruz şeklindeki demeçlerinden ne anlaşılmalıdır? 

3- Milli Eğitim Bakanhğı'nın böyle bir izin verme yetkisi var mıdır? Eğer varsa bu izin 
kimin tarafından verilmiştir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.05.03-ll/J33o '9 - / / l£007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 15.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/621-1216/3234 sayılı yazı. 
b) 22.11.2007 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-8-121/4475 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandı
rılmasını tensip ettiği "yabancı bir üniversitenin İstanbul'da kampus açmasına ilişkin" ilgi 
(b) yazı eki 7/621 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Anayasa'mızın 130'uncu maddesinde; "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına 
dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı 
ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu 
tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 
vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları 
kurulabilir." denilmekte olup Türkiye'de Alfred Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmasına 
veya söz konusu Üniversitenin bir üniversite kurmasına ilişkin herhangi bir kanun 
çıkarılmadığı herkesin malumudur. Ayrıca, bugüne kadar bahsi geçen yükseköğretim birimi 
ile ilgili Bakanlığımıza herhangi bir başvuru olmamış ve çalışma da yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 3'üncü maddesi 
gereği, okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının kurum açma izinleri valiliklerce 
verilmektedir. 

İstanbul Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Söz konusu Alfred Üniversitesinin, Bakırköy ilçesi İstanbul Caddesi Mor Sümbül 

Sokak No: 17 adresinde sunulan eğitimle bazı alanlarda yükseköğretim diploması verdiği 
iddiasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 08.11.2007 tarihli ve 21245 sayılı yazısı ve eki -
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İstanbul Valiliğine gönderdiği 14.09.2007 tarihli ve 
24259 sayılı yazısı- ile internet sayfasındaki ilan nedeniyle; görevlendirilen ilköğretim 
müfettişlerince yapılan inceleme sonucu düzenlenen 14.11,2007 tarihli ve 410/76 sayılı 
raporda, bu adreste denetim tarihi itibarıyla herhangi bir kurs faaliyetine rastlanılmadığı, 
binada söz konusu Üniversitenin ismini içeren; herhangi bir yazının olmadığının ve herhangi 
bir tabelanın asılı bulunmadığının tespit edildiği, 

b) Ancak, Bakırköy İlçe Takip Kurulu'nca 12.11.2007 tarihindeki incelemede 
belirtilen adreste kurs faaliyetinin olduğu, sınıflarda ders işlenildiğinin tespit edildiği 
bildirildiğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 
internetteki ilan ile ilgili sayfanın iptal edildiği, 
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c) Belirtilen adreste Üniversal Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Veysel 
KAFALI Kurucu Temsilciliğinde -bilahare Kadir ÜNAL getirilmiştir- Özel Yabancı Dil 
Kursu açma isteğinde bulunulduğu, işlemlerin sonuçlanmasından sonra Valiliğin 07.11.2007 
tarihli ve 11249 sayılı yazısı ile "Özel Mezunlar Yabancı Dil Kursu" olarak kurum açma izni 
verildiği 

anlaşılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye dışındaki üniversitelerin uzaktan eğitim 

programlarına kayıt olmalarına herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. İsmi geçen 
Üniversite, uzaktan eğitim programına Türkiye'den kayıt olmuş öğrenciler için ABD'den 
gelen Rektör Yardımcısının katılımıyla, programlarının takviye kurslarını verecek eğitim 
şirketi ile birlikte, bir otelin salonunda program düzenlemiş olup basma da yansıyan açılış 
konuşmalarından söz konusu Üniversitenin Türkiye'deki bir eğitim şirketi ile uzaktan eğitim 
programına kayıtlı öğrencileri için takviye kursları açılması için anlaşma yaptığı 
anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

4.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal 'in, Muhsin Ertuğrul Sahnesinin yıkım kararına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim.05.11.2007 

Çetin SOYSAL/ A S^~\ 
İstanbul Mij]«p^eKİ)j/ 

Türk Tiyatrosu'nda önemi yadsınmayacak kadar çok olan Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi'nin yıkımı son günlerde basında geniş bir şekilde yer almaktadır. 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi yıkılarak yerine "Harbiye Kongre Vadisi Awan Projesi" 
yapılması söz konusudur. Son dönemde para odaklı bir yaklaşımla hazırlanıp kent 
insanlarına dayatılan projeler kentin sosyal ve tarihi dokusunu tahrip eden bir 
anlayışın göstergesidir. Trafiği ve nüfusu yoğunlaştıran plan tadilleriyle, kültür 
merkezlerinin yıkılması, planlama ve şehircilik açısından doğru bir adım değildir. 
Tiyatro, opera, konser salonları dünyanın her yerinde şehir merkezlerinde yer 
alırken, İstanbul'da şehir merkezinde olan tiyatronun yıkılarak kongre vadisinin 
içine sıkıştırılması planlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay 
şehir tiyatrolarının İstanbul'da kültüre dönüş noktasında bir şans olabileceğini 
ifade etmektedir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Bu kapsamda 
tiyatroların yıkımı kültür başkenti olmakla çelişen bir tabloyu ortaya 
koymaktadır. 

Bu çerçevede; 

1-Planlama ve şehircilik açısından Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılması 
doğru mudur? 

2-Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılması yerine, bakım ve onarımının 
yapılmasının tercih edilmeme nedeni nedir? 

3-İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Merkezi seçildiği hatırlanacak olursa, 
İstanbul'un şehir planlaması konusunda ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.01.610. ^"Zt/S^^f /Ç-/fil 2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 22/11/2007 tarihli ve 4498 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL 7/624-1337 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. \ 

EK: Ertuğrul GÜNAY 
Cevap Bakan 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ÇETİN SOYSAL'IN 7/624-1337 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1 : Planlama ve şehircilik açısından Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılması doğru 
mudur? 

SORU 2 : Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılması yerine, bakım ve onarımının yapılmasının 
tercih edilmeme nedeni nedir? 

SORU 3 : İstanbul'un Avrupa Kültür Merkezi seçildiği hatırlanacak olursa, İstanbul'un şehir 
planlaması konusunda ne gibi çalışmalar yürütülmektedir. 

CEVAP 1-2-3 :İstanbul İli, Fatih ve Eminönü ilçelerini kapsayan Tarihi Yarımada için İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plam ve 
Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu planlar İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2005 tarihli 399,402 ve 403 sayılı kararlan ile uygun 
bulunmuştur. Bu alanda onaylanan imar planı kararları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. 

Ayrıca; 5226 Sayılı Yasa ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu 
gereğince Tarihi Yarımadanın doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması 
değerlendirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, planlama ve 
koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşlar arasında eşgüdümü 
sağlamak için yönetim planı hazırlanmasına ilişkin çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 
"Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütülmektedir. 

Şişli ilçesi, Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri Projesinin önerildiği 93 pafta, 1759 ada, 9, 10,58, 63 
parseller ile kısmen 8 ve 60 parseller İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma 
Bölge Kurulunun 11.04.2007 gün ve 959 sayılı kararı ile belirlenen tarihi ve Kentsel Sit Alanı 
içinde kalmakta olup, 11.04.2007 gün ve 970 sayılı kararla da Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 
kullanım şartları belirlenmiş, bu karara göre koruma plam yapılıncaya kadar sit alanı içinde her 
türlü uygulama için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiği belirlenmiştir. 
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Konuya ilişkin alınan 11.07.2007 gün ve 1150 sayılı karar ile "Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri 
Projesi"nin uygun bulunmadığı, ancak Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu ve Sanatsal Faaliyetleri için alan 
alternatif fikir projesinin; zemin altında yapı yaklaşma sınırları çizilen alan içerisinde tiyatronun 
kontur ve gabarisini geçmeyecek ve bu alanda var olan çeşmeyi koruyacak şekilde avan proje 
olarak yeniden düzenlenerek, alana ait ağaç revizyonuyla birlikte iletilmesinin istenmesine karar 
verilmiştir. 

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler 
Müdürlüğünce "Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunun Beyoğlu Sanatsal Faaliyetler- Çok Amaçlı Salonlar 
Alternatifli Fikir Projesi" ile bitkisel revizyon raporunun iletilmesi üzerine konu Kurulda 
değerlendirilmiş ve 06.09.2007 gün ve 1242 sayılı kararla da "...11.07.2007 gün ve 1150 sayılı 
kararımız doğrultusunda hazırlanmış ve var olan bir tesisin tevsii ve yenilenmesi olarak 
değerlendirilen öneri avan projenin uygun olduğuna, uygulama projesinin kurulumuza 
getirilmesine, proje ile birlikte iletilen ağaç revizyonuna göre mevcut ağaçların korunduğu 
anlaşılmakla beraber sunulacak uygulama projesinde de hem bu konuda hem de var olan 
topografyanın özelliklerine göre gerekli hassasiyetin gösterilmesine" karar verilmiştir. 

Konuya ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınan 16.10.2007 gün ve 1735 sayılı 
yazıda; uygun bulunan projenin zemin üstündeki kısmın +0.00 meydan kotuna göre en yüksek 
noktasının 18.50 m., zemin altında ise -27.00 kotuna kadar 6 kat olarak tasarlandığı, en alttaki 2 
katın 759 araçlı otopark olarak düzenlendiği, zemin katta Muhsin Ertuğrul Sahnesi ile Muhsin 
Ertuğrul Tiyatrosuna bağlı sanatsal faaliyetler ve çok amaçlı salonlarının girişlerinin bulunduğu, 
zemin altındaki 4 katta da çok amaçlı salonlar ve teknik mekanların yer aldığı ifade edilmiştir. 

5.- istanbul Milletvekili Mustafa Ozyürek'in, yabancı bir üniversitenin İstanbul'da kampus aç
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/626) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa ÖZYUREK 
İstanbul Milletvekili 

2007 yılı Ekim ayı içinde Türkiye'de açılışı yapılan "Alfred Üniversitesi İstanbul 
Eğitim Kampüsü"nün yasal olmadığı gerekçesiyle YÖK tarafından 14 Eylül 2007 tarihinde 
hem İstanbul Valiliği'nc hem de İstanbul Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu 
yazışmaların da ardından YÖK, İstanbul Valiliğine 22 Ekim 2007 tarihinde ek bir yazı 
yazarak www.alireduniversitesi.org adresli web sitesine erişimin engellenmesini talep 
etmiştir. Bu kapsamda, 

1- YÖK'ün yasalara uygun olmadığını belirterek hakkında hukuki girişim başlattığı 
söz konusu yabancı eğitim kurumunun Türkiye'de şu andaki hukuki durumu 
nedir? 

2- Egemen bir devletin rızası alınmadan topraklarında bu tür eğitim faaliyetlerinin 
yapılabilmesi mümkün müdür? 
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3- Yabancı sermaye statüsünde olması gereken bu girişim, bu statüsüne binaen 
gerekli izinleri almış mıdır? Eğer bu izinler alınmışsa bunun bir eğitim kurumu 
olduğu tescil edilmiş midir? Eğer bu şekilde bir tescil yapılmışsa YÖK'ten izin 
almadan faaliyete geçmek gibi oldukça büyük bir cesareti, söz konusu kurum 
nereden almıştır? 

4- YÖK tarafından gerekli izinleri sağlamadığı anlaşılan bu kurum Türk 
topraklarında nasıl ve neye dayanarak bu denli rahat hareket edebilmektedir? Bu 
durum yabancıların, aynen Laiklik kavramında olduğu gibi, Egemenlik 
kavramında da Türk Hükümeti'nin yeni açılım ve esneklikler peşinde olduğunu 
düşünmeye başlaması nedeniyle mi yaşanmaktadır? 

5- YÖK tarafından İstanbul Valiliğinin konu hakkında dikkatinin çekilmiş olmasına 
rağmen söz konusu kurumun web sayfasına erişim halen niçin engellenmemiştir? 
Bu konuda herhangi bir adım atmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.SGB.O.03.05.03-1 MS3S3 O / / T / 2 0 0 7 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 15.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/626-1353/3497 sayılı yazı, 
b) 22.11.2007 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-8-121/4475 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandı
rılmasını tensip ettiği "yabancı bir üniversitenin İstanbul'da kampus açmasına ilişkin" ilgi 
(b) yazı eki 7/626 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Anayasa'mızın 130'uncu maddesinde; "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına 
dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı 
ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu 
tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 
vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları 
kurulabilir." denilmekte olup Türkiye'de Alfred Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmasına 
veya söz konusu Üniversitenin bir üniversite kurmasına ilişkin herhangi bir kanun 
çıkarılmadığı herkesin malumudur. Ayrıca, bugüne kadar bahsi geçen yükseköğretim birimi 
ile ilgili Bakanlığımıza herhangi bir başvuru olmamış ve çalışma da yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 3'üncü maddesi 
gereği, okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının kurum açma izinleri valiliklerce 
verilmektedir. 

İstanbul Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Söz konusu Alfred Üniversitesinin, Bakırköy ilçesi İstanbul Caddesi Mor Sümbül 

Sokak No: 17 adresinde sunulan eğitimle bazı alanlarda yükseköğretim diploması verdiği 
iddiasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 08.11.2007 tarihli ve 21245 sayılı yazısı ve eki -
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İstanbul Valiliğine gönderdiği 14.09.2007 tarihli ve 
24259 sayılı yazısı- ile internet sayfasındaki ilan nedeniyle; görevlendirilen ilköğretim 
müfettişlerince yapılan inceleme sonucu düzenlenen 14.11.2007 tarihli ve 410/76 sayılı 
raporda, bu adreste denetim tarihi itibarıyla herhangi bir kurs faaliyetine rastlanılmadığı, 
binada söz konusu Üniversitenin ismini içeren; herhangi bir yazının olmadığının ve herhangi 
bir tabelanın asılı bulunmadığının tespit edildiği, 
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b) Ancak, Bakırköy İlçe Takip Kurulu'rıca 12.11.2007 tarihindeki incelemede 
belirtilen adreste kurs faaliyetinin olduğu, sınıflarda ders işlenildiğinin tespit edildiği 
bildirildiğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 
internetteki ilan ile ilgili sayfanın iptal edildiği, 

c) Belirtilen adreste Üniversal Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Veysel 
KAFALI Kurucu Temsilciliğinde -bilahare Kadir ÜNAL getirilmiştir- Özel Yabancı Dil 
Kursu açma isteğinde bulunulduğu, işlemlerin sonuçlanmasından sonra Valiliğin 07.11.2007 
tarihli ve 11249 sayılı yazısı ile "Özel Mezunlar Yabancı Dil Kursu" olarak kurum açma izni 
verildiği 

anlaşılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye dışındaki üniversitelerin uzaktan eğitim 

programlarına kayıt olmalarına herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. İsmi geçen 
Üniversite, uzaktan eğitim programına Türkiye'den kayıt olmuş öğrenciler için ABD'den 
gelen Rektör Yardımcısının katılımıyla, programlarının takviye kurslarını verecek eğitim 
şirketi ile birlikte, bir otelin salonunda program düzenlemiş olup basına da yansıyan açılış 
konuşmalarından söz konusu Üniversitenin Türkiye'deki bir eğitim şirketi ile uzaktan eğitim 
programına kayıtlı öğrencileri için takviye kursları açılması için anlaşma yaptığı 
anlaşılmaktadır. ~J j 

Bilgilerinize arz ederim. — ^ " ^ ^^^-^y2^^~? 

^^~\j&oç.Yir. Hüseyin ÇELİK/ 
/ \ ^ ^ Millî Eğitim-BakanjK 

6.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal 'in, Muhsin Ertuğrul Sahnesinin yıkım kararına ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/641) 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay 

taraf ından yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim.05.11.2007 

Çetin SOYSAL 
İstanbul Millet 

Türk Tiyatrosu'nba Önemi yadsınmayacak kadar çok olan Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi'nin yıkımı son günlerde basında geniş bir şekilde yer almaktadır. 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi yıkılarak yerine "Harbiye Kongre Vadisi Avan Projesi" 
yapılması söz konusudur. Son dönemde para odaklı bir yaklaşımla hazırlanıp kent 
insanlarına dayatılan projeler kentin sosyal ve tarihi dokusunu tahrip eden bir 
anlayışın göstergesidir. Trafiği ve nüfusu yoğunlaştıran plan tadilleriyle, kültür 
merkezlerinin yıkılması, planlama ve şehircilik açısından doğru bir adım değildir. 
Tiyatro, opera, konser salonları dünyanın her yerinde şehir merkezlerinde yer 
alırken, İstanbul'da şehir merkezinde olan tiyatronun yıkılarak kongre vadisinin 
içine sıkıştırılması planlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay 
şehir tiyatrolarının İstanbul'da kültüre dönüş noktasında bir şans olabileceğini 
ifade etmektedir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Bu kapsamda 
tiyatroların yıkımı kültür başkenti olmakla çelişen bir tabloyu ortaya 
koymaktadır. 

Bu çerçevede; 
1-Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılmasının nedeni nedir? 
2-Yıkılma kararı alınırken konusunda yetkil i uzman ve akademisyenlerden görüş ve 
tavsiyeler alınmış mıdır? Alındıysa bu akademisyen ve uzmanların isimleri ve 
görüşleri nelerdir? 
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3-Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan 
projenin maliyeti ne kadardır? 
4-Sahnenin elden geçirilerek gerekli onarım ve tadilatların yapılması durumunda 
maliyet ne kadar olacaktır? 
5-Tü'rk Tiyatrosu açısından yeri tartışı lamayacak kadar büyük olan sahnenin 
yıkılması ile doğacak olan sosyal ve tarihsel boşluk nasıl doldurulacaktır? 
6-tstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Bu çerçevede kültür 
başkenti olma yolunda Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkımı doğru bir adım mıdır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.01.610.— ^ . / / ^ S " / £ / / £ / 2 0 0 7 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nm 15/11/2007 
tarihli ve 1260 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL 7/641-1344 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. \ 

EK: Ertuğrul GÜNAY 
C e v aP Bakan 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ÇETİN SOYSAL'IN 7/641-1344 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1 : Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılmasının nedeni nedir? 

SORU 2 : Yıkılma kararı alınırken konusunda yetkili uzman ve akademisyenlerden görüş ve 
tavsiyeler alınmış mıdır? Alındıysa bu akademisyen ve uzmanların isimleri ve görüşleri nelerdir? 

SORU 3 : Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan projenin 
maliyeti ne kadardır? 

SORU 4 : Sahnenin elden geçirilerek gerekli onarım ve tadilatların yapılması durumunda 
maliyet ne kadar olacaktır? 

SORU 5 : Türk Tiyatrosu açısından yeri tartışılmayacak kadar büyük olan sahnenin yıkılması 
ile doğacak olan sosyal ve tarihsel boşluk nasıl doldurulacaktır? 
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SORU 6 : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Bu çerçevede kültür başkenti 
olma yolunda Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkımı doğru bir adım mıdır? 

CEVAP 1-2-3-4-5-6 : İstanbul İli, Fatih ve Eminönü ilçelerini kapsayan Tarihi Yanmada için 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı ve Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu planlar İstanbul I Numaralı Kültür ve-
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2005 tarihli 399,402 ve 403 sayılı kararlan ile 
uygun bulunmuştur. Bu alanda onaylanan imar planı kararları doğrultusunda çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Ayrıca; 5226 Sayılı Yasa ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
gereğince Tarihi Yarımadanın doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması 
değerlendirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, planlama ve 
koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşlar arasında eşgüdümü 
sağlamak için yönetim planı hazırlanmasına ilişkin çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 
"Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütülmektedir. 

Şişli ilçesi, Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri Projesinin önerildiği 93 pafta, 1759 ada, 9, 10,58, 63 
parseller ile kısmen 8 ve 60 parseller İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 11.04.2007 gün ve 959 sayılı kararı ile belirlenen tarihi ve Kentsel Sit Alanı 
içinde kalmakta olup, 11.04.2007 gün ve 970 sayılı kararla da Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 
kullanım şartları belirlenmiş, bu karara göre koruma planı yapılıncaya kadar sit alanı içinde her 
türlü uygulama için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiği belirlejjmiştir. 

Konuya ilişkin alınan 11.07.2007 gün ve 1150 sayılı karar ile "Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri 
Projesi"nin uygun bulunmadığı, ancak Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu ve Sanatsal Faaliyetleri için alan 
alternatif fikir projesinin; zemin altında yapı yaklaşma sınırları çizilen alan içerisinde tiyatronun 
kontur ve gabarisini geçmeyecek ve bu alanda var olan çeşmeyi koruyacak şekilde avan proje 
olarak yeniden düzenlenerek, alana ait ağaç revizyonuyla birlikte iletilmesinin istenmesine karar 
verilmiştir. 

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler 
Müdürlüğünce "Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunun Beyoğlu Sanatsal Faaliyetler- Çok Amaçlı Salonlar 
Alternatifli Fikir Projesi" ile bitkisel revizyon raporunun iletilmesi üzerine konu Kurulda 
değerlendirilmiş ve 06.09.2007 gün ve 1242 sayılı kararla da "...11.07.2007 gün ve 1150 sayılı 
kararımız doğrultusunda hazırlanmış ve var olan bir tesisin tevsii ve yenilenmesi olarak 
değerlendirilen öneri avan projenin uygun olduğuna, uygulama projesinin kurulumuza 
getirilmesine, proje ile birlikte iletilen ağaç revizyonuna göre mevcut ağaçların korunduğu 
anlaşılmakla beraber sunulacak uygulama projesinde de hem bu konuda hem de var olan 
topografyanın özelliklerine göre gerekli hassasiyetin gösterilmesine" karar verilmiştir. 

Konuya ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınan 16.10.2007 gün ve 1735 sayılı 
yazıda; uygun bulunan projenin zemin üstündeki kısmın +0.00 meydan kotuna göre en yüksek 
noktasının 18.50 m., zemin altında ise -27.00 kotuna kadar 6 kat olarak tasarlandığı, en alttaki 2 
katın 759 araçlı otopark olarak düzenlendiği, zemin katta Muhsin Ertuğrul Sahnesi ile Muhsin 
Ertuğrul Tiyatrosuna bağlı sanatsal faaliyetler ve çok amaçlı salonlarının girişlerinin bulunduğu, 
zemin altındaki 4 katta da çok amaçlı salonlar ve teknik mekanların yer aldığı ifade edilmiştir. 

- 2 3 0 -



TBMM B: 40 18 . 12 . 2007 

7.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, ataması iptal edilen eğitim kurumları yöneticilerine iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/645) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 01/11/2007 V 

Hulusi (SÜVÇL 
Adana Milletvekili 

13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği" Danıştay 2. Dairesinin 30.04.2007 tarihli 
2007/1114 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararının ardından; 

Danıştay 2. Dairesi, 27.08.2007 tarih ve E:2007/2076 sayılı kararı ile söz konusu 
yönetmeliğe dayanılarak yapılan tüm atamaların (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı) geçersiz sayılmasına hükmetmiştir. 

Mahkeme kararlarının ardından, Milli Eğitim Bakanlığınca 02.10.2007 tarih ve 
2007/75 sayılı genelge yayımlanmış; bu genelgede, özetle yönetici atama işlemlerine yönelik 
yargı kararının en geç 10.10.2007 tarihine kadar uygulanması 81 il valiliğinden istenmiştir. 

Yukarıda sözü edilen mahkeme kararı ve bakanlık genelgesinin ışığında; 

l.Türkiye genelinde okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olmak 
üzere toplam kaç yöneticinin ataması yargı kararıyla iptal edilmiştir? 

2.Ataması iptal edilen yöneticilerden aynı göreve vekil veya geçici vekil olarak kaç kişi 
tekrar atanmıştır? 

3.Ataması Danıştay 2. Dairesi kararıyla iptal edilen tüm yöneticilerin, vekil ve geçici 
vekil olarak atanmasının hukuk devleti İlkesiyle çelişki yarattığı düşünülmekte midir? $ 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı rB.OS.O.SÜB.O.OB.Oö.OS-ll/.^jfLi? Fh //Z-/2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1260 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulisi GÜVEL'in, "ataması iptal edilen eğitim kurumlan 
yöneticilerine ilişkin" ilgi yazı eki 7/645 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
yapılan söz konusu atamalarla ilgili Danıştay 2'nci Dairesinin 27.08.2007 tarihli ve 2007/2076 
sayılı kararı üzerine, 2007/75 numaralı Genelge ile kararın süresi içinde uygulanması hususu 
teşkilatımıza duyurulmuş ve bu çerçevede valilikler ve Bakanlığımızın ilgili birimlerince yargı 
kararı uygulanarak yapılan atamaların tamamı iptal edilmiştir. 

2-3. Yargı kararı doğrultusunda ataması iptal edilen yöneticilerden boşalan ve atama 
yetkisi Bakanlığımızda bulunan eğitim kurumlarına eğitim ve öğretimin aksatılmadan 
sürdürülebilmesi bakımından asaleten atama yapılıncaya kadar bazı eğitim kurumu 
yöneticiliklerine valiliklerin teklifi ve ilgili öğretim dairelerinin uygun görüşü alınarak 
görevlendirmeler yapılmıştır. 

Ayrıca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği; " Vali, ilde Devletin 
ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 
yürütme vasıtası..." olup valiliklerce de atama yetkisi uhdelerinde bulunan eğitim kurumu 
yöneticilikleriyle ilgili olarak, eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından, 
asaleten atama yapılıncaya kadar 2007/75 sayılı Genelge de göz önünde bulundurularak 
gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. ^ — ' — " } 

Bilgilerinize arz ederim. "-"""_--»—-—^yX^$^" > 

^s^^^j£pç?X)r.VLü%ey'\n ÇELfK -v 
Ç .^^"^ Millî Eğitim Bakanı ) 

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Yozgat, Sımak, Tunceli, Van, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, 
Niğde, Osmaniye, Rize, Mardin, Muş, Nevşehir, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, 
Karabük, Karaman, Gümüşhane, Hakkâri, İğdır, Düzce, Elâzığ, Erzurum, Bolu, Çankırı, Diyarba
kır, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Ağrı, Aksaray, ve Batman illerinde taşımalı eğitime geçilmesi ne
deniyle kapatılan okullara ilişkin soruları ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/664, 665, 
666. 667. 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684. 685, 
686, 687, 688. 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698. 699. 700) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki sorulan yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Yozgat ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve, köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 

nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okullan kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 

nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Şırnak ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 
ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 
ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Tunceli ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 
ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve Okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 
ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

X2 ^ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Van ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

i lköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yer leşim bir imler i v e okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

i lköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yer leşim bir imleri v e okul lar ın isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Sakarya ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve • köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B:40 18 . 12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Siirt ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni İle; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Şanlıurfa ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi iiçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yer leşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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T B M M B: 40 18 . 12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Niğde İli sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve Köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi İlçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Osmaniye ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Rize ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni i le; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Mardin ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imler i ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B:40 18.12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

r-

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Muş ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

£=-
Kemal DEMIREL 

Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Nevşehir ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Kırşehir ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

İlköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Kilis ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 . 12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Kütahya ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki sorulan yineliyor ve. sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Kars ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ye okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

18.12.2007 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha Önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Kastamonu ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Kırıkkale ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Karabük ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki sorulan yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Karaman ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

r 
Kemal DEMIREL 

Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Gümüşhane ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri v e okul lar ın isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okul lar ın isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Hakkari ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni i le; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

- 2 4 3 -



TBMM B: 40 18 . 12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki sorulan yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

İğdır ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; t 

1. 2006-2007 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Düzce ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

- 2 4 4 -



TBMM B:40 18 .12 . 2007 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Elazığ ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okul lar ın isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Erzurum ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni İle; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

- 2 4 5 -



TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

) 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Bolu ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Çankırı ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yer leşim bir imleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Diyarbakır ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

C 7 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Bayburt ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; ':' ' 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri v e okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Hüseyin ÇELİK tarafından 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Bingöl ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni i le; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Bitlis ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B: 40 18 .12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Bursa ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Ağrı ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

- 2 4 9 -



TBMM B: 40 18 . 12 . 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Aksaray ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1. 2006-2007 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim bir imleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğum soru önergesine tatmin 
edici cevap alamadığım için, aşağıdaki soruları yineliyor ve sorulara yönelik olarak 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

Batman ili sınırlarında; taşımalı eğitime geçilmesi nedeni ile; 

1 . 2006-2007 eğit im öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okullan kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 

2. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde; hangi ilçe, belde ve köylerde, hangi 

ilköğretim okulları kapatılmıştır? Bu yerleşim birimleri ve okulların isimleri 
nelerdir? 
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TBMM B:40 18 . 12 . 2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 l / 5 - 5 S ^ I ?-/fZ/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.11.2007 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-1367 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "taşımalı eğitime geçilmesi nedeniyle 
kapatılan okullara ilişkin" ilgi yazı eki 7/664, 7/665, 7/666, 7/667, 7/668, 7/669, 7/670, 7/671, 
7/672, 7/673, 7/674, 7/675, 7/676, 7/677, 7/678, 7/679, 7/680, 7/681, 7/682, 7/683, 7/684, 7/685, 
7/686, 7/687, 7/688, 7/689, 7/690, 7/691, 7/692, 7/693, 7/694, 7/695, 7/696, 7/697, 7/698, 7/699, 
7/700 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiştir. 

1-2. Sayın Milletvekilinin bu soru önergelerine konu aynı illerle ilgi soru önergelerine 
-7/161, 7/162, 7/163, 7/164, 7/165, 7/166, 7/167, 7/168, 7/169, 7/170, 7/171, 7/172, 7/173, 7/174, 
7/175, 7/176, 7/177, 7/178, 7/179, 7/180, 7/181, 7/182, 7/183, 7/184, 7/185, 7/186, 7/187, 7/188, 
7/189, 7/190, 7/191, 7/192, 7/193, 7/194, 7/195, 7/196, 7/197 esas numaralı soru öncrgelcri-
22.10.2007 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/4820 sayılı ya/.ıyla verilen cevapta; 
Bakanlığımızda, taşımalı okullara ait istatistiki bilgilerin okul bazında tutulmadığı belirtilmiş ve 
söz konusu illere göre, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğrencilerinin tümü taşındığı için kapalı 
olan okul sayılarını -illerden Bakanlığımızın MEİS İstatistik Modülüne girilen sayılar- da içeren 
çizelge yazı ekinde sunulmuştur. 

Diğer taraftan, 2007-2008 eğitim-öğretim yılına ilişkin istatistiki verilerin toplanmasına 
ilişkin süreç henüz sonuçlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

9.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir 'in, bir köyde terör tazminatı olarak arazi bazında ya
pılan ödemelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/725) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından, 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.11.2007 

Malik Ecder ÖZDEMİR 
Sivas Milletvekili 

1 - Diyarbakır İli Kulp ilçesi, Alaca Köyüne ait tarım arazilerinin toplamı 
kaç dekardır? 

2 - 5233 Sayılı Yasa kapsamında, Diyarbakır İli Kulp İlçesi, Alaca 
Köyünde hak sahibi olan kişi sayısı kaçtır? 

3 - Diyarbakır Valiliği, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar tespit 
Komisyon Başkanlığı tarafından, bu köyde hak sahiplerine, toplam tarım arazisi 
olarak kaç dekar üzerinden ve dekar başına kaç YTL ödenmiştir? 
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TBMM B: 40 18 . 12 . 2007 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genci Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.İLİ.00.70O03-470-5233/"H ^ O o'.İ/.lZ/2007 

Konu :Yazıh Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19.11.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

1360 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Malik ECDER ÖZDEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 07.11.2007 tarih 
ve 7/725 sayılı yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1.Diyarbakır İli Kulp İlçesi Alaca Köyüne ait tarım arazilerinin toplamı 1952 memleket 
haritasına göre 6.770,34 dekardır. 

2.5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanun hükümleri gereğince Diyarbakır İli Kulp İlçesi Alaca Köyünden toplam 1009 başvuru 
yapılmış olup, 719 başvuru hakkında tazminat ödenmesi yönünde karar alınmıştır. 

3.Bu köyde toplam tarım arazisi ve orman arazisi dışında kalan 106.260,14 dekar tarım dışı 
arazi mevcuttur. Kadastro Kanununun 17. maddesi gereğince 3.319 dekar arazi tarıma açılmış ve 
vatandaşlarımız tarafından kullanıldığından toplam 10.089 dekar tarım arazisi üzerinden dekar 
başına 50 YTL ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY " 
Bakan 

10.- istanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, yabancı bir üniversitenin İstanbul'da kampus 
açmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/759) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Fatma Nur Serter 

İstanbul Milletvekili 

Anayasanın 130. Maddesinde; 
Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin 

ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel 

özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Üniversiteler ve 

bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri 

Devletçe sağlanır. 
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Kanunun belirlediği usu! ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, 
dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak 
şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim 
kurumları kurulabilir. 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları 
dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen 
hükümlere tâbidir. 

hükümlerine yer verilmiştir. Anayasa ve ilgili mevzuatın izin vermemesine karşın, 
New York Alfred Üniversitesinin İstanbul'da kampus açarak eğitim- öğretim vermeye 
başladığı basın organlarına yansımıştır. Adı geçen Üniversitesinin 
"http://www.alfreduniversitesi.org/" adresli sitesinde, 9.11.2007 tarihi itibariyle, "2007-
2008 Öğretim yılı Güz dönemi kayıtları 15 Kasım 2007 tarihine kadar devam 
edecektir." duyurusuna yer verildiği görülmektedir. YÖK'ün ilgili mevzuata aykırılık 
taşıdığı için, Türk Ceza Kanununun "Kanuna aykırı eğitim kurumu" başlıklı 263. 
maddesi uyarınca işlem yapılması için İstanbul Valiliğine ve istanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına başvurduğu da basına yansımıştır. Bu bağlamda; 

1. New York Alfred Üniversitesi İstanbul Yerleşkesi'nde öğretim hizmeti 
vermesine ilişkin izin hangi kamu otoriteleri tarafından verilmiştir? 

2. Anayasanın 130. maddesinde ve ilgili mevzuatta üniversitelerin yasa ile 
kurulması ilkesi bulunmasına karşın, Alfred Üniversitesine izin verilmesinin 
hukuksal dayanakları nedir? 

3. Adı geçen kaçak Üniversitenin ortakları kimlerdir? Bu Üniversitenin ortakları 
arasında belli bir cemaatin temsilcilerinin olduğu ve Üniversite eğitimini çağdaş 
normlardan uzaklaştırarak, alternatif eğitim kurumu yaratılmasının 
amaçlandığına ilişkin bir şikâyet ya da bilgi kamu birimlerine ulaşmış mıdır? 
Eğer ulaştı ise, şikâyet ve bilgilerin içeriği nedir ve bu konuda herhangi bir 
işlem yapılmış mıdır? 

4. YÖK, adı geçen yasadışı Üniversitenin kapatılması için İstanbul Valiliğine 
başvurmuş mudur? Eğer başvurdu ise, bu talebin hala yerine getirilmemesinin 
gerekçeleri nedir? Türk Ceza Kanunun ilgili maddesi uyarınca yasa dışı eğitim 
kurumu açanlara göz yuman yetkililer konusunda işlem yapılmamasının 
gerekçeleri nedir? 

5. YÖK'ün, yasadışı eğitim veren Üniversiteye kayıt yaptıracak yurttaşlarımızın 
mağduriyetinin önlenmesi amacıyla, adı geçen Üniversite'ye ait Web Sitesinin 
kapatılması konusunda İstanbul Valiliğine başvurduğu doğru mudur? Eğer 
doğru ise, VVeb Sitesinin hala kapatılmamasının gerekçeleri nedir? Bu konuda 
görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ goji 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 21.11.2007 tarihli ve A.01.0.ÖNS.0.10.00.02-7/759-1481/3728 sayılı yazı, 
b) 26.11.2007 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-18-35/4517 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur SERTER'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandı
rılmasını tensip ettiği "yabancı bir üniversitenin İstanbul'da kampus açmasına ilişkin" ilgi 
(b) yazı eki 7/759 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Anayasa'mızın 130'uncu maddesinde; "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına 
dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı 
ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu 
tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 
vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları 
kurulabilir." denilmekte olup Türkiye'de Alfred Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmasına 
veya söz konusu Üniversitenin bir üniversite kurmasına ilişkin herhangi bir kanun 
çıkarılmadığı herkesin malumudur. Ayrıca, bugüne kadar bahsi geçen yükseköğretim birimi 
ile ilgili Bakanlığımıza herhangi bir başvuru olmamış ve çalışma da yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 3'üncü maddesi 
gereği, okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının kurum açma izinleri valiliklerce 
verilmektedir. 

İstanbul Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Söz konusu Alfred Üniversitesinin, Bakırköy ilçesi İstanbul Caddesi Mor Sümbül 

Sokak No: 17 adresinde sunulan eğitimle bazı alanlarda yükseköğretim diploması verdiği 
iddiasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 08.11.2007 tarihli ve 21245 sayılı yazısı ve eki -
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İstanbul Valiliğine gönderdiği 14.09.2007 tarihli ve 
24259 sayılı yazısı- ile internet sayfasındaki ilan nedeniyle; görevlendirilen ilköğretim 
müfettişlerince yapılan inceleme sonucu düzenlenen 14.11.2007 tarihli ve 410/76 sayılı 
raporda, bu adreste denetim tarihi itibarıyla herhangi bir kurs faaliyetine rastlanılmadığı, 
binada söz konusu Üniversitenin ismini içeren; herhangi bir yazının olmadığının ve herhangi 
bir tabelanın asılı bulunmadığının tespit edildiği, 

b) Ancak, Bakırköy İlçe Takip Kurulu'nca 12.11.2007 tarihindeki incelemede 
belirtilen adreste kurs faaliyetinin olduğu, sınıflarda ders işlenildiğinin tespit edildiği 
bildirildiğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 
internetteki ilan ile ilgili sayfanın iptal edildiği, 

c) Belirtilen adreste Üniversal Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Veysel 
KAFALI Kurucu Temsilciliğinde -bilahare Kadir l'JNAL getirilmiştir- Özel Yabancı Dil 
Kursu açma isteğinde bulunulduğu, işlemlerin sonuçlanmasından sonra Valiliğin 07.11.2007 
tarihli ve 11249 sayılı yazısı ile "Özel Mezunlar Yabancı Dil Kursu" olarak kurum açma izni 
verildiği 

anlaşılmaktadır. 

!%• I/7-I2M1 
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye dışındaki üniversitelerin uzaktan eğitim 
programlarına kayıt olmalarına herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. İsmi geçen 
Üniversite, uzaktan eğitim programına Türkiye'den kayıt olmuş öğrenciler için ABD'den 
gelen Rektör Yardımcısımn katılımıyla, programlannın takviye kurslarını verecek eğitim 
şirketi ile birlikte, bir otelin salonunda program düzenlemiş olup basına da yansıyan açılış 
konuşmalarından söz konusu Üniversitenin Türkiye'deki bir eğitim şirketi ile uzaktan eğitim 
programına kayıtlı öğrencileri için takviye kursları açılması için anlaşma ^yaptığı 
anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

11.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Kuzey Irak'ta iş yapan firmalara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/790) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN'A 

Aşağıda yer alan sorularıma Başbakan Sn. Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 12.11.2007 

lasan MACIT 
DSP İstanbul Milletvekili 

Terör Örgütünün lojistik destek merkezleri arasında Irak'ın kuzey kesiminin ağırlıkla 
yer ettiği bugün inkar edilemeyecek bir gerçektir. Bununla birlikte son yıllarda artan şekilde 
Irak'ın kuzey kesiminin yeniden inşasında ve her türlü ihtiyacının karşılanmasında büyük 
çoğunlukla Türk firmalarının rol aldığı da açıktır. Bu bağlamda; 

1-Kuzey Irak'ta iş yapan, taahhüt altına giren, ortaklık, işbirliği ya da firma kurarak faaliyet 
gösteren firmalarımızın isimleri ve yaptıkları iş ile ticari hacimleri ne kadardır? 

2-Değinilen firmalarla sahiplik, iş ilişkisi ya da firma ortaklarıyla akrabalık ilişkisi içinde olan 
22 nci ve 23 üncü Dönem Milletvekilleri kimlerdir? 

3-Irak Devlet Başkam ve ailesi ile Kuzey Irak yerel yönetiminden Mesut Barzani ve ailesinin 
Türkiye'de sahibi oldukları, işbirliği yaptıkları ya da ortaklık ilişkisi içinde oldukları firmalar 
var mıdır? Varsa bu firmaların isimleri nelerdir? 

255-
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.09.00.00 / $ \W 
' 17.12.2007* 4 6 7 1 1 ) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 26/11/2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/790-1594/3867 sayılı 
yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazıları konusu İstanbul Milletvekili Sn. Hasan MACİT tarafından 
verilen 7/790 sayılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1) Türk müteahhitleri tarafından İrak'ta üstlenilen projelerde son dönemde bir düşüş eğilimi 
gözlemlenmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu kargaşa ortamı ile birlikte özellikle güvenlik 
ve hak edişlerin ödenmesine ilişkin endişeler firmalarımızı Irak pazarından çekilmeye 
zorlamaktadır. Bu husus rakamlar bazında da doğrulanmaktadır. 

Türk müteahhitlerince Irak'ta; 
- 2003 yılında 21 firma tarafından 242 milyon dolar değerinde 40 proje, 
- 2004 yılında 71 firma tarafından 1,11 milyar dolar değerinde 103 proje, 
- 2005 yılında 79 firma tarafından 1,38 milyar dolar değerinde 118 proje, 
- 2006 yılında 44 firma tarafından 317 milyon dolar değerinde 55 proje, 
- 2007 yılının ilk 11 ayında ise 27 firma tarafından yaklaşık 445 milyon dolar değerinde 36 
proje üstlenilmiştir. 

2) Irak'ta iş üstlenen firmalara ilişkin olarak; firma sahipleri, ortaklıkları gibi konulan içeren 
bilgiler Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarında bulunmamaktadır. 

3) Irak Devlet Başkanı ve ailesi ile Kuzey Irak yerel yönetiminden Mesut Barzani ve ailesinin 
Türkiye'de sahibi oldukları, işbirliği yaptıkları ya da ortaklık ilişkisi içinde oldukları firmalara 
ilişkin bilgiler Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarında bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/799) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Veysel EROĞLU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL -
Bursa Milletvekili 

d.. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 
sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 
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Sayı 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

B.18.0.BHİ.0.OO.O0/610.01-//2V /g.l 12/^007 
Konu : Sayın Kemal DEMtREL' in 

7/799 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 26.11.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in "vekaleten 
görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin" 7/799 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

X^K^-EK t J 
Cevabi yazı Prof. Dr. V*îa£İJE«ÖĞLU 

Bakan 
BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 

7/799 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarından, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60. hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel sayısı ne 
kadardır? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 

CEVAP. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızda, 59 uncu Hükümet Döneminde; Dış 
İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcılığı görevini, Orman Genel 
Müdürlüğümüzde Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş Orman Genel Müdürü görevini, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzde Kastamonu 23 üncü Bölge Müdürü DSİ Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini, Eskişehir 3 üncü Bölge Müdürlüğümüzde Bölge Müdür 
Yardımcısı Bölge Müdürü görevini vekaleten yürütmekte iken, 60 inci Hükümet Döneminde 
asaleten atanmışlardır. 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/804) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Nazım 

EKREN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 
sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/01-/1*3 

Konu : 7/804 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

14/12/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'mn 26.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
1485 sayılı yazısı 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/804 sayılı 
soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bakanlığımıza bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan alınan 
cevabi yazılar ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazım El 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EKLER; 
1-DPT Müsteşarhğı'nın 05.12.2007 tarih ve 5107 sayılı yazısı.ı 
2-TÜİK Başkanlığı'mn 03.12.2007 tarih ve 1994 sayılı yazısı.ı 
3-GAP İdaresi Başkanlığı'mn 04.12.2007 tarih ve 3444 sayılı yazısı. 
4-T.C. Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2007 tarih ve 183 sayılı yazısı. 
5-T.Halk Bankası A:Ş Genel Müdürlüğü'nün 10.12.2007 tarih ve 63747 sayılı yazısı. 
6-T.Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2007 tarih ve 5932 sayılı yazısı.ı 
7-SPK Başkanlığı'mn 12.12.2007 tarih ve 29242 sayılı yazısı. 
8-BDDK Başkanlığı'mn 05.12.2007 tarih ve 16657 sayılı yazısı.ı 
9-TMSF'nun 05.12.2007 tarih ve 401 sayılı yazısı. 
10-AB. Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'mn 03.12.2007 tarih ve 2986 sayılı 

yazısı.ı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

l^\aY P5 m aw Sayı : B.02.1.DPT.0.70.71.929.l£5 -"S«=l 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: 27/11/2007 tarih ve B.02.0.003//01-1857 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 7/804 Esas No.lu önerge ile sunmuş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili ilgi 
yazınız incelenmiştir. 

Müsteşarlığımızda; Söz konusu yazılı soru önergesinde belirtilen 59. Hükümet 
döneminde vekaleten görev yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari 
personel bulunmamaktadır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

EKLER: Dr. Ahmet TIKTIK 
Ek-1 İlgi yazı ve ekleri Müsteşar 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.TÜİ.0.63.00.00.610-/c?cfy #1/12/2007 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

İlgi : a) 27/11/2007 tarih ve B.02.0.003/01-1857 sayılı evrak akış ve talimat formu. 
b) Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından yöneltilen 7/804 esas sayılı 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 59. Hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta iken 
60. Hükümet döneminde asaleten görevlendirilen idari personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

O 
Doç. Dr. Ömer DEMİR 

Başkan 
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T.C. fl ^.. 
BAŞBAKANLIK 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.0.02.GAP.O.İKKS.02.01-610/ ^1(.J / 30.11.2007 
J ' 0 4-12-2007 

Konu; Soru Önergesi 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: 27.11.2007 tarihli ve B.02.0.003/ 01 - 1857 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in 12.11.2007 tarihli 
ve 7/804 esas numaralı yazılı soru önergesine Başkanlığımızın cevabı aşağıdadır: 

Başkanlığımızda 59. Hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta iken, 60. 
Hükümet döneminde asaleten atanan idari personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A . Ş İ 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
S E R M A Y E : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Y E N İ T Ü R K L İ R A S I 

Genel Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı 
Sayı : 184185/183 Ankara, 03/12/2007 
Konu : Bursa Milletvekili 

Kemal Demirel'in soru önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Saym Nazım EKREN) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

İlgi: 27.11.2007 tarih ve 01-1857 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde alınan, TBMM Başkanlığı Genel 
Sckreterliği'nin Bakanlığınızı muhatap 26.11.2007 tarih ve 1485 sayılı yazısı eki Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in 12.11.2007 tarih ve 804 sayılı yazılı soru önergesi Bankamız ilgili Birimince 
incelenmiş olup, anılan soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

14.03.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 25.06.2002 tarih ve 
2002/58 K. sayılı Karan ile; 
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"... T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası, 4603 sayılı Kanun ile kamu iktisadi teşebbüsü 

kurallarına tabi iktisadi devlet teşekkülü statüsünden çıkarılarak özel hukuk kurallarına bağlı anonim 

şirket konumuna geçirilmişlerdir. Başka bir anlatımla belirtilen bankaların yürüttüğü hizmetler yasa ile 

kamu hizmeti olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumda, statüsü değiştirilen bankalar tarafından yürütülen 

hizmeti, Anayasa 'nın 128. maddesinde belirtilen genel idare esaslarına göre yapılan asli ve sürekli bir 

kamu hizmeti ve burada çalışan personeli de memur ya da diğer kamu görevlisi olarak nitelemek olanaklı 

değildir. Dolayısıyla özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösteren söz konusu bankaların personelinin özel 

hukuk hükümlerine göre çalıştırılması Anayasa'nın 128. maddesine aykırılık oluşturmaz..." denilmek 

suretiyle iptal isteminin reddine hükmedilmiştir. 

Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin 17.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 19.06.2002 

tarih ve 2002/56 K. sayılı Karan'nda ise; 

"...İptali istenen kuralların (4603 sayılı Kanun hükümleri), 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile genel 

hükümlere tabi olan ve özel işletmecilik esaslarına göre çalışan kamu bankalarının çağdaş bankacılığın 

ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını sağlamak amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır. 

Kamu tüzelkişiliği statüsünden çıkarılarak özel hukuk hükümlerine bağlı tutulan bu bankaların hizmetinin 

'kamu hizmetleri'nden sayılmasına ve çalışanlarının da Anayasa'nın 128. maddesi kapsamında kamu 

görevlisi olarak değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır." denilmek suretiyle, Bankamız 

personelinin "Memur" ya da "Diğer Kamu Görevlisi" sıfatının bulunmadığı ve Bankamızın kamu tüzel 

kişiliği statüsünden çıkarıldığı hususları açıklığa kavuşturulmuştur. 

Belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında yapılan çalışma sonucu, şu anda Bankamızda İş 

Kanunu hükümlerine tabi olmayan personel mevcut olmayıp, idari kadroya asaleten ve/veya vekâleten 

atama uygulaması da bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 
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HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
Sermayesi: 1,25O,0OO,OOO,-YTl 

BİRİM : Finansal Muhasebe Daire Başkanlığı Tarih :JC. 12.2007 
KONU : Soru Önergesi Sayı : 163 /^ _>•//,, 7-

İşaretimiz : YDO/ZY 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
( Sn.Nazım EKREN ) 

ANKARA 

İLGİ: a-) 27.11.2007 tarih ve 01/1857 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 
b-) 26.11.2007 tarih ve 1485 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve 

Kararlar Müdürlüğü'nün yazısı. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in 7/804 esas no'lu soru önergesine ilişkin, Bankamız 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

/ . 

\YusulF Duran OGAİC 
Daire Başkanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMIREL'İN 
7/804 ESAS NO.LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

TÜRKİYE HALK BANKASI CEVABI 

SORU 1: Bakanlığını/ ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60.1 liikümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel sayısı ve 
kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 

CEVAP 1: Bankamızda, bu kapsamda yapılmış atama yoktur. 

TÜRKİYE KAJLKINMA BANKASI A.Ş. 
Sayı : B.02.2.TKB.0.30/ 5 3 3 "*— g ? ,j .*: O (/,12/2007 

Konu : Soru Önergesi 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi : 27/11/2007 tarih ve B.02.0.003/01-1857 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu 
Eki 26/11/2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Koksal TOPTAN) makamlarına hitaplı yazıları. 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Makamlarının yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergeleri ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

AdndrfYALÇtUCl / h ^ I a h ÇEÜK 
Gan5'l Müdür Vardtmcın Y:M3ÜİTI Kurutu Başkanı 

va 
C :r;:ii V,Qdûr 

EK: 
Soru Önergesi Cevabı 

BURSA MİLLETVEKtLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
SORU ÖNERGESİ CEVABI 

1- Bankamızda 59. hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta iken, 60. Hükümet 
döneminde asaleten göreve atanan idari personel bulunmamaktadır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı : B.02.1.SPK.0.73.71-53OO ' L{&( S*- #,/12/2007 
Konu : Soru Önergesi 

2 9 2 4 2 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: 27.11.2007 tarih ve B.02.0.003/01-1857 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in ilgide kayıtlı evrak akış formu ekinde yer 
alan soru önergesinde belirtilen Kurulumuzla ilgili konulara ilişkin bilgiler aşağıda 
sunulmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulunda; 
a) 59. Hükümet döneminde, 2 Kurul Başkan Yardımcısı, 10 Daire Başkanı, 11 Daire 

Başkan Yardımcısı ve 2 Müdür Personel Yönetmeliğimizin 72 nci maddesi uyarınca, 
vekaleten görev yapmışlardır. 

b) 60. Hükümet döneminde, 2 Kurul Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı, 4 Daire Başkan 
Yardımcısı asaleten atanmışlardır. 

Personel Yönetmeliğimizin "Atamaya Yetkili Merciler" başlığı altındaki 17 nci maddesinin 
08.12.2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurul Başkan 
Yardımcılığı, daire başkanlığı, daire başkan yardımcılığı ile meslek memurluğuna atamalar 
Başkan'ın önerisi üzerine Kurul'un Karar Organı tarafından, bunun dışında kalan personelin 
atama ve yükseltilmeleri ise Başkan tarafından yapılır." değişikliği ile asaleten atamalar Kurul 
Karar Organı tarafından yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Tur 
Kurul Başkaı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüğü) 

Sayı :BDDK.2007.0l.DHD.KİK- / 6 f c 5 ^ ~ v:-,-\zMl 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKKEN) 

Ilgi:27.11.2007 tarih ve B.02.0.003/01-1857 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Kemal 
DEMÎREL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 804 sayılı soru 
önergesinde yer alan hususa ilişkin cevabımız aşağıda sunulmaktadır. 

Söz konusu önergede sorulan, "59 uncu Hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken 60 mcı Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel sayısı ve bu 
kişilerin bulundukları görevlerin neler olduğu" sorusu kapsamında, Kurumumuz yönetici 
kadrolarına yapılan herhangi bir atama işlemi bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-620-^-O^ 

Konu : Bursa Milletvekili Kemal 
DEMÎREL'in Soru Önergesi, 

£f5H2J2£Cft 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
Sn.Nazım EKREN 

İlgi : 27/11/2007 tarih ve B.02.0.003/01-1857 - 804 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Kurumumuzda 59. hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta iken, 60. hükümet 
döneminde asaleten göreve atanan idari personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTURK 
BAŞKAN 
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T.C. 

BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

Sayı : B.02.l.DPT.5.01.71.00/2.9#=» 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLİĞİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: Bakanlıklarının 27.11.2007 tarihli ve B.02.0.001/01-1857 sayılı Evrak Akış ve Talimat 
Formu. 

İlgi form ekinde yer alan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Sayın 

Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'e tevcih ettiği soru önergesinde yanıtlanması istenen 

hususlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Merkez Başkanlığımız, 4968 sayılı Kanunla kurulmuş olup personel istihdam biçimi, 

sözleşme esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, kadrolu personel çalıştırılmamaktadır. 

Mevzuatımıza göre Başkanlığımızın personeli; ya kamu kurum ve kuruluşlarından ücretsiz 

izinli sayılmak suretiyle yatay geçiş yoluyla gelenlerden ya da yürürlükteki mevzuat 

uyarınca sınava tabi tutularak açıktan alınanlardan oluşmaktadır. Her iki yöntemle 

gelenlerle de Başkanlığımızda sözleşme yapılmaktadır. 

Bu itibarla, Başkanlığımızda kadro bulunmadığından vekaleten veya asaleten atama 

gibi kadroya dayalı uygulamalar bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Dr.Fatih HASDEMIR 
Başkan 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/812) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 

yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 

sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

18 . 12 . 2007 

SAYI :B.15.0.SGB.610- 'S l V 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 1 5 5 2 

^ " • A R A L I K ?-0(F 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M.Başkanlığı'nın 26.11.2007 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01. 0. GNS. 0. 
10. 00. 02-1485 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/812 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereğince cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1. Önerge cevabı 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAPLARI 

(7/812) 

SORU : Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlannda, 59. Hükümet döneminde vekaleten görev 

yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel sayısı ne 

kadardır? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 

CEVAP: 

KURUMU 
TTK 
MTA 

ADI SOYADI 
Mahmut ÖZÇELİK 
Gülsen ERDİLEK 

GÖREVİ 
Genel Müdür Yardımcısı 
1. Hukuk Müşaviri 

15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/817) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Beşir ATALAY tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / \ J&-.—P 
Kemal DEMİREL ,- ) 

Bursa Milletvekili ^ 
1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 

yapmakta iken, 6a Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 

sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-A/4 6 o 6 * f 42-/12/2007 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 26.11.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/817) ait cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

59. Hükümet döneminde; Tokat, Tunceli ve Düzce Valiliklerine vekaleten atanan 3 Mülki 
İdare Amiri 60. Hükümet döneminde anılan İl Valiliklerine asaleten atanmışlardır. 

Arz ederim. 

Beşir ATALAY "" 
Bakan 

16.- istanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, vergi adaletine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12/11/2007 s 

Ayşe Jale AĞIRBAŞ 
>SP İstanbul Milletvekili 

Hayatını zorlukla sürdürmeye çalışan vatandaşlarımızın alım gücünün azalması 
nedeniyle, tüketimdeki daralmaya bağlı olarak vergi tahsilatı istenen düzeyde 
gerçekleşmemiştir. Hükümet azalan vergi gelirlerini telafi etmek amacıyla, tütün mamulleri 
ile petrol ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını arttırmıştır. Özellikle 
petrol ürünleri üzerinden alınan verginin arttırılması, tüm malların fiyatlârfnın zamlanmasına 
sebep olacak, hayat pahalılığının altında ezilen, büyük kısmı açlık sınırının altında yaşayan 
vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirmelerini daha da zorlaştıracaktır. 

1-) Vergi gelirlerinin arttırılmasını, petrol ve tütün mamullerinden alınan ÖTV'nin 
yükseltilmesiyle sağlamak yerine elmasta, pırlantada, yakutta, zümrütte sıfırladığınız 
KDV'nin tekrar alınması neden gündeme gelmemiştir? Vatandaşın yaşam şartlarının ağırlığı 
altında ezilmesi sizleri alakadar etmemekte midir? 

2-) Türkiye dolaylı vergilerin toplam gelir vergileri içindeki payı en yüksek ülkelerden 
biridir. Dolaylı vergilerin yüzde 70 düzeyinde olmasını vergide adalet ilkesiyle 
bağdaştırmakta mısınız? Bu adaletsizlik ne zaman son bulacaktır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir tdaresi Başkanlığı 

S Z I S ™ '»'"007 H2598 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26.11.2007 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/827 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

5228 sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesinde yapılan 
değişiklikle, kıymetli taşlann (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik 
virconia) teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

Teslimleri katma değer vergisinden istisna edilen kıymetli taşlar, yurt dışından 
özellikle şahısların zati eşyası olarak beyan edilmek suretiyle ülkemize getirilmekte ve bu 
alanda faaliyet gösteren işletmelere kayıt dışı teslim edilmekteydi. Söz konusu taşların altın 
da ihtiva eden mücevheratlarda girdi olarak kullanılması girişleri kayıt dışı olan bu malların 
satışlarının da belgesiz gerçekleşmesini özendirmekte ve işçilik ücretine ait katma değer 
vergisinin kaybına sebep olmaktaydı. 

5228 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile altın ve gümüşten mamul ziynet eşyaları 
için geçerli olan uygulama kıymetli taş teslimlerine de teşmil ettirilerek kuyumculuk ve 
mücevherat sektöründe kayıt dışı gerçekleşen işlemlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, bu düzenleme kıymetli taşların herhangi bir işlemden geçmemiş, yani 
işlenmemiş halini kapsamakta olup, bu taşların işlenerek teslimlerinde (altın ve gümüşte 
olduğu gibi) işçilik hizmetine tekabül eden bedel üzerinden katma değer vergisi 
hesaplanmaktadır. 

öte yandan, söz konusu kıymetli taşların; ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi 
özel tüketim vergisine tabi bulunmaktadır. 

Dolaylı vergi oranlarına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ise, ülkenin sosyal ve 
ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda, uygulanan bütçe dengesi de göz önünde bulundurulmak 
suretiyle ilgili sektörlerin bütününü kapsayacak şekilde yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Smal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 2 6 8 -



TBMM B: 40 18 .12 . 2007 
17.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ozpolat'ın, bir sendika şube başkanı hakkında inceleme 

başlatılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/833) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Ali ÖZPOLAT 
İstanbul Milletvekili_ 

Eğitim-İş Sendikası Fatih Şube Başkanı Mustafa Cemil KILIÇ hakkında, 
ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarının Sünni İslam inancı doğrultusunda 
hazırlandığı, Aleviliğe yer verilmediği, mevcut kitaplarda öğrencilere örtünme telkininde 
bulunulduğu yönünde tespitler içeren raporları nedeniyle, "mezhepçilik" suçlamasıyla 
Bakanlığınızca inceleme başlatıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. 

l-)Eğitim-İş Sendikası Fatih Şube Başkanı Mustafa Cemil KILIÇ hakkındaki 
inceleme, bilginiz dahilinde mi başlatılmıştır? 

2-)Aleviliğin din kültürü ders kitaplannda gerektiği gibi yer almadığını tespit 
etmek mi; yoksa din bilgisi kitaplannda sadece Sünni İslam bilgisine yer vererek açıkça 
ayrımcılık yapmak mı suç oluşturmaktadır? Burada "mezhepçiliği", hangi taraf yapmaktadır? 

3-)Eğitimde bilimselliğe, eşitliğe ve demokrasiye katkıda bulunmak adına 
kurulmuş olan bir Sendika'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarının içeriğiyle ilgili 
raporlar hazırlamasının o sendikanın en temel görevlerinden biri olarak değerlendirilmesi ve o 
raporlardan yararlanılması gerekirken, içeriğinde "suç" aranıp incelemeye konu edilmesini 
nasıl açıklıyorsunuz? 

4-)Seçimden önce tüm inanç gruplannı kucaklayıcı ifadeler kullanan, 
Aleviliğin ders kitaplanna gireceği hakkında gösterişli sözlerle medyaya müjdeler veren 
partiniz, gerçekleri kamuoyuna duyurduğu için Eğitim-İş'in hazırladığı rapordan rahatsız mı 
olmuştur? Bilimsel bir inceleme, neden rahatsızlık yaratmıştır? 

5-)8. sınıf din bilgisi ders kitabında Alcvilik'le ilgili yer alan geçiştirici cümleyi 
siz "öğretmek" olarak değerlendiriyor ve yeterli buluyor musunuz? Bir eğitimci olarak 
objektif biçimde konuya baktığınızda "bu kadan yeterli" diyebiliyor musunuz ve bunu içinize 
sindirebiliyor musunuz? 

6-)Bundan sonra Alevi kesimin talepleri doğrultusunda Eğitim-İş'in 
raporundan da yararlanarak ders kitaplannda Alevilikle ilgili doğru düzgün bilgilere yer 
vermeyi mi seçeceksiniz yoksa mevcut tavrınızda ısrar edip, Sendikacı-eğitimci hakkındaki 
incelemeyi, soruşturmaya dönüştürmeyi mi tercih edeceksiniz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/£oXT İS //2-/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, "bir sendika şube başkanı 
hakkında inceleme başlatılmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/833 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde "Din 
ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak 
öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır..." hükmü 
gereğince yerine getirilmektedir. 

İlköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi programlarında din konusu 
bilimsel bir tarzda ele alınmış, herhangi bir mezhep, felsefi düşünce ve yorum biçimine dayalı 
bir yaklaşım sergilenmemiştir. Ayrıca öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimleri dikkate 
alınarak detaylı açıklamalara girilmemiş; İslam'ın temel değerleri esas alındığı için de farklı 
dini yorumlara ayrıntılı olarak ver verilmemiştir. Bu bağlamda İslam'ın farklı yorum 
biçimlerinden olan inanç, fıkıh ve tasavvufla ilgili konularda, 8'inci sınıf öğrencilerinin 
seviyesi dikkate alınarak temel bilgilere yer verilmiştir. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarında ilköğretim basmağında dinin 
temel değerlerine; ortaöğretim basamağında ise Hanefilik Şafilik, Caferilik gibi fıkhî, 
Yesevilik, Ahilik ve Alevilik-Beklaşilik gibi tasavvufi yorumlarına ayrıntılı olarak yer 
verilmiş olup ilköğretim 8'inci sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan 
Alevilik'le ilgi konular da yukarıda açıklanan öğretim programında öngörüldüğü şekilde yer 
almıştır. 

Diğer taraftan, Eğitim-İş Sendikası Fatih Şube Başkanı Mustafa Cemil KILIÇ 
hakkında soru önergesinde belirtildiği şekliyle, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi 
kitaplarının Sünnî İslam inancı doğrultusunda hazırlandığı, Aleviliğe yer verilmediği, mevcut 
kitaplarda öğrencilerin örtünme telkininde bulunulduğu yönünde tespitler içeren raporları 
nedeniyle Bakanlık Müfettişlerince inceleme yapılmamıştır. 

Ancak, adı geçenin; 
a) Derslerinde Müslümanlığı karalayıcı ve kötüleyici konuşmalar yaptığı, Kabe'nin bir 

taş olduğunu ve Müslümanların taşa taptıklarını söylediği, Türk toplumunu bedevilikle 
suçladığı; 

b) Kendisinin yazdığı "Laik Türkiye İçin Yükselen Alevilik" adlı kitabı öğrencilere 5 
YTL karşılığında sattığı, almayanları notla tehdit ettiği, bu durumun okulda ve çevrede büyük 
tepkilere yol açtığı; 

Ayrıca; "Laik Türkiye İçin Yükselen Alevilik" adlı kitapta; insanlar arasında din, 
mezhep, felsefi inanç ve siyasi düşünce ayrımının çeşitli ortamlarda yapıldığı; 

c) Derslerine girdiği sınıflarda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Müfredatında 
bulunmamasına rağmen, sık sık Alevi inancı ve özellikleri ile Sünnî İslam anlayışını 
karşılaştırarak, öğrencilerin zihinlerini bulandırdığı, öğrenci ve velilerin tepkilerine neden 
olduğu, öğrenciler arasında gerilim ortamının oluşmasına sebep olduğu 
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iddiaları üzerine görevlendirilen Bakanlık müfettişlerince inceleme-soruşturma 

yapılmış ve sonucunda düzenlenen raporda adı geçen hakkında; disiplin yönünden, 1702 
Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 20'nci 
maddesine göre "Tevbih" ile tecziyesi, idari yönden ise kadrosunun bulunduğu okulda gerek 
öğrenciler, gerekse idare, öğretmen ve veliler nezdinde yersiz polemiklere sebep olması, 
konunun ulusal basında yer alarak çeşitli yorumlara girilmesi nedenleriyle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi hudutlan dahilinde başka bir ilçeye nakledilmesinin yerinde olacağı yönünde teklif 
getirilmiştir. 

Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere bütün 
kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; 
personelimizden, görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna 
dair duyum alınanlar hakkında, yapılan inceleme-soruşturma sonucunda getirilen teklifler 
doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmekte olup söz konusu öğretmen hakkında 
yürütülen işlem de bu kapsamdadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

18.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/834) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 

yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 

sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 

\^ 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı :B.02.0.006- /(,/^UiC 1.2../&:J2Q07 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 26/11/2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00-7/834-1566/3839 sayılı yazınız. 
b) 05/12/2007 tarihli ve B.02.2.TCM.0.00.00.00.2007-ÖKM-D/119/065118, 
c) 14/12/2007 tarihli ve B.02.1.HZN.0.71.00/12/610/55452 sayılı yazılar. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/834 sayılı 
yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine, Bakanlığım bağlı kuruluşu Hazine 
Müsteşarlığı ile ilgili kuruluşu T.C.Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) ve 
(c)'deki kayıtlı yazılar ve eki ilişikte gönderilmektedir. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Devlet Bakanı 

Bilgilerine arz ederim 
E K L E R : 
İlgi (b) ve (c)'de kayıtlı yazılar 
ve eki 

İDARE MERKEZİ 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : 
B.O2.2.TCM.0.0O.O0.00 

2007-ÖKM-D/ ftfj 

ANKARA, 
5 ARALIK 2007 

0 6 5118 
T.C. DEVLET BAKANLIĞI 
(Sayın Mehmet ŞİMŞEK) 
ANKARA 

İlgi: 26.11.2007 tarih, B.02.0.006/(16) 2352 sayılı Evrak Akış Talimat Formu. 

İlgide kayıtlı Evrak Akış Talimat Formu eki, Bursa Milletvekili Kemal 

Demirel'in Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'e tevcih ettiği 7/834 sayılı soru önergesi 

Bankamızca incelenmiştir. 

Bankamızda, 59. Hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta iken, 

60. Hükümet döneminde asaleten atanan personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

_DEVLET BAKAMLlGi 
.-•.yi; 

auş YILMAZ 
Başkan 

tîlhan KOÇAKER 
Genel Müdür Yardıma» 

2 3 8 1 . 
! Tarih | o Ç 12. -2 o o >-1 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.HZN.0.71.00/12/610/ 
Konu : Soru Önergesi 14 12 07* 5 5 4 5 2 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Mehmet ŞİMŞEK) 

(Özel Kalem Müdürlüğü) 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 26.11.2007 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/834-1566/3839 sayılı yazısı. 

İlgi yazı konusu; Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/834 esas no'lu 
Devlet Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
ettikleri soru önergesine ilişkin Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan cevap metni ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

ibrahim HVANAKCI 
Müsteşar 

EKLER: 

1-Soru ve cevap metni 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
ŞİMŞEK'E tevcih edilen 7/834 esas nolu yazılı soru önergesine Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan 
cevap metni. 

Soru 1) Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. Hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60. hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel sayısı 
ne kadardır? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 

Cevap 1) Hazine Müsteşarlığında, 59. Hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta iken, 60. 
hükümet döneminde asaleten atanan idari personel sayısı 3 tür. Bu kişiler Genel 
Müdür olarak görev yapmaktadır. 
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19.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, yükseköğrenim kredisine ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/835) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim, / i . /<{. 200^ 

Afcif EKİCİ 
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 

İşsizliğin yüksek olduğu ve çok sayıda üniversite mezunu insanımızın 
boşta gezdiği bir memlekette yaşıyoruz. Vatandaşlarımız çocuklarını ilköğretim 
ve lisede okuturken bile maddi açıdan çok zorlanıyorlar. Üniversite döneminde 
ise devletin verdiği kredi ile zar zor okuyorlar. Bu alınan krediler de yeterli 
değildir. Asıl sorun üniversiteden mezun olduktan sonra başlıyor. İş bulamadığı 
halde devlet verdiği kredinin ve bursun geri ödenmesini istiyor. Ödeyemeyenleri 
ise icra takibine alıyor. 

1. Devletin verdiği 150 YTL.lik yükseköğrenim bursunun, öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye ulaştırılması için bir çalışmanız 
var mı? 

2. Henüz kendilerini geçindirecek sabit bir gelir elde edemezken 
öğrencilik döneminde almış olduğu bursun talep edilmesi, ödemeyene 
gecikme cezasının uygulanması bu kişilerin mağdur olmasına neden 
olmaktadır. Uygulamadan doğan mağduriyetin giderilmesi yönünde 
bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/5^ f£ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Akif EKÎCİ'nin, "yükseköğrenim kredisine ilişkin" ilgi 
yazı eki 7/835 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Yüksek Öğrenin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden, 2007-2008 
öğretim yılında burs veya kredi alacak öğrencilere aylık 160 YTL olarak ödeme yapılacaktır. 

i L,/\Zl2007 

- 2 7 4 -



TBMM B:40 1 8 . 1 2 . 2 0 0 7 

Burs alan öğrencilere, ödenilen miktarlar geri istenilmemekte olup karşılıksız olarak 
verilmektedir. Öğrenim kredisi alan öğrenciler ise borçlarını normal öğrenim sürelerinin 
bitiminden 2 yıl sonra, krediyi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda aylık taksitler hâlinde 
geri ödemektedirler. 

Ayrıca, 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5505 sayılı 
Kanun gereği, borç ödeme vadesi başlayacak olan borçluların SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 
veya Sosyal Güvenlik Kuruluşu niteliğindeki herhangi bir kuruluşa tabi olarak çalışmamaları 
şartıyla müracaatları hâlinde, borçlarına endeks uygulanmak suretiyle birer yıllık sürelerle 
borç ödeme süreleri uzatılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/836) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın itli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^^A^ — • 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 

yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 

sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-llA-5"9'-^ t^ı/f ZJ2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "vekâleten görev yapan personelden 
asaleten atananlara ilişkin" ilgi yazı eki 7/836 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

06.12.2007 tarihi itibarıyla, 59'uncu Hükümet döneminde vekâleten görev yapmakta 
iken 60'mcı Hükümet döneminde 4 genel müdür, 1 bağımsız daire başkanı, 2 kurul üyesi, 3 il 
millî eğitim müdürü olmak üzere 10 personel asaleten atanmıştır. ^^,———\ 

Bilgilerinize arz ederim. —"•""""'V^-——~1*_**\? 

Dp^-ÖrTHüseyin ÇELİlO 
f ^ s ^ Millî Eğitim B a k a n ı / 
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21.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakla
rındaki farklılıklara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/837) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 12.11.2007 

^ufrarrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Her fırsatta Sözleşmeli Öğretmenler ile Kadrolu öğretmenler arasında bir fark 
bulunmadığını, tek farkın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşu olduğunu ifade 
ediyorsunuz. 

1- Kadrolu öğretmenlerin ek derslerinden Emekli Keseneği kesilmediği halde, 4B'li 
öğretmenlerden SSK Primi kesildiği doğru mudur? 

2- Kadrolu bir öğretmenin ayda 60 saat ek dersi varsa ne kadar ek ders ücreti alır? 

3- 4B'li öğretmenin kadrolu öğretmenle aynı şartlara sahip ayda 60 saat ek dersi varsa ne 
kadar ek ders ücreti alır? 

4- Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? 
5- 4B'li öğretmenler hakkında bir düzenleme yapıp Kadrolu Öğretmenler gibi İsteğe 

Bağlı İl içi ve İller arası Yer değiştirme hakkı vermeyi düşünüyor musunuz? Ne 
zaman? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/<59/^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :26.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1Ü.00.02-I485 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin 
özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin" ilgi yazı eki 7/837 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Sözleşmeli öğretmenler, sosyal güvenlikleri yönüyle 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu'na tabidirler. Anılan Kanun'un 77'nci maddesi uyarınca da ek ders 
ücretlerinden sigorta primi kesintisi yapılmak durumundadır. Kadrolu öğretmenlerin sosyal 
güvenlikleri yönüyle tabi oldukları 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu'nda bu yönde bir düzenleme bulunmadığından, kadrolu öğretmenlerin ek ders 
ücretlerinden sigorta primi kesilmemektedir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin bugün 
itibariyle 60 saat karşılığı ek ders ücreti brüt 405 YTL olarak tahakkuk ettirilmektedir. 

f( ırzjımı 
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Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden yapılan sigorta kesintilerine yönelik 
Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamakla birlikte, hâlen ilgili kurumlar 
nezdinde çalışmalan sürdürülmekte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu yürürlüğe girdiğinde konu değerlendirilebilecektir. 

Bakanlığımız, kadrolu öğretmenler için uygulanan eş ve sağlık durumu özrü nedeniyle 
görev yeri değişikliğine ilişkin isteklerini sözleşmeli öğretmenler için de uygulayarak, yarı yıl 
ve yaz tatillerinde yer değiştirmeleri gerçekleştirilmektedir. İlgili mevzuatı uyarınca kadrolu 
öğretmenlerin, il içi yer değişikliği için en az 2 yıl, iller arası yer değişikliği için en az 3 yıl 
bulunduğu görev yerinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler ise 
henüz bu süreyi doldurmamışlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türkçedeki bozulmaya ve telif hakları ücre
tine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/838) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı 
Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.13.11.2007 

Ahmet Duran Bİ 

Balıkesir Milletvekili 

Ülkemizde Eğitim-Öğretimin her aşamasında 
Türkçe Eğitim verilmesine rağmen Türkçeyi düzgün bir 
biçimde kullananlar giderek azalmaktadır.Türkçe Eğitim 
öğretiminde metotsuzluk ve aksaklıklar Milli Kültür ve 
şuurun giderek azalmasına neden olmaktadır.Ülkemizde 
yabancı dil hayranlığının Milli Kültürden uzaklaşmaya 
sebep olduğu görülmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre; Batılı Ülkelerde 
öğrencilerin İlk ve Orta Öğretimleri boyunca 70-80 Bin 
çeşit kelimeyle konuşurken, Türkiye'de 7-8 Bin Kelime 
kullanılarak konuştuğu ve İnsan Zihninin karşılaştığı 
kelimelerin %10'u depoladığı belirtilmekte böylece batılı 
ülke öğrencileri 7-8 Bin Kelimeyi zihinlerinde depolarken, 
Türkiye'de öğrencilerin 700-800 kelimeyi depolayabildiği 
görülmektedir. 

Batı ülkelerinde kişi başına düşen kitap sayısı 10-12 
iken Türkiye'de 6 Kişiye bir kitap düşmektedir. 
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1.Okullarda ders kitaplarında kelime zenginliğinin 
sağlanması ile ilgili ne yapılmaktadır? 

2.İşyeri tabelalarında Türkçe isimler 
özendirilmelidir.Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır? 

3.Özellikle Türk Gençlerinin Görsel basın 
vasıtalarıyla özendirilerek, Yabancı kelimelerin Türkçe 
karşılıklarını sık sık kullanmaları dikkat 
çekicidir.(Hareketli bir konuyu ifade ediyorsa; actıon, 
evet yerine: okey denilmesi v.b) Bunun önüne 
geçebilmek için okullarımızda ne yapılmaktadır? 

4.Batı Ülkelerinde kişi başına düşen kitap sayısı 10 -
12 iken, Ülkemizde 6 Kişiye 1 Kitap düşmektedir. Kitap 
sayısını ve kitap okunurluğunu artırmak, kitabın ucuza 
piyasaya sunulabilmesi için yazarların ödediği Telif 
Hakları Ücretinin düşürülmesi gerekmektedir.Telif Hakları 
Ücreti ile ilgili herhangi bir girişim söz konusu mudur? 

T.C. 
MILLÎ E Ğ I T I M BAKANLıĞı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ ^ € ? J > 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.I0.00.02-I485 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, "Türkçe'deki bozulmaya ve telif 
hakları ücretine ilişkin" ilgi yazı eki 7/838 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-3. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmakta olan Okul Öncesi Eğitim 
Programının (36-72 Aylık Çocuklar İçin) Okul Öncesi Eğitimin Amaçları bölümünde 
"Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak" da yer almakta olup bu 
kapsamda, çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarının yanı sıra sözcük dağarcıklarının 
geliştirilmesi üzerinde de önemle durulmaktadır. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı da öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla 
dinleme/izleme, konuşma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve zenginliklerinin 
farkına vararak Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını hedeflemektedir. Kitaplar da bu 
doğrultuda hazırlanmaktadır. 

Tüm Türkçe (1-8) kitaplarında ilgili başlıklar altında ve tüm metin işleniş süreçlerinde 
Türkçe'nin kelime zenginliği üzerinde özenle durulmaktadır. Örneğin "Söz varlığını kullanma" 
başlığı altında kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durulmaktadır. Metnin türüne göre gerçek, 
mecaz, zıt anlamlı, eş sesli kelimelerle çalışılmakta; ekleri kullanarak yeni kelimeler türetmeleri 
sağlanmaktadır. Bir başka başlık olan "Söz varlığını kullanmada" ise öğrencilerin öğrendikleri 
kelimeleri kullanmaları, yazılarında farklı cümle yapılarına yer vermeleri, kelimeleri yerinde ve 
anlamına uygun olarak kullanmalarına yönelik çalışmalara yer verilmektedir. "Anlamı 
bilinmeyen kelimelerle çalışma" aşamasında ise dinleme ve okuma sırasında öğrencilerin, 
anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenmektedir. Sözlük kullanmaları, kelime 
hakkında konuşmaları, kelimeyle yeni cümleler kurmaları ve kelimenin çağrıştırdıklarını 
açıklamaları istenmektedir. 

Ayrıca, öğrencilere söz sanatları ile ilgili bilgi verilerek, kelimenin metindeki 
örtülü/mecaz anlamlarını kavramaları amaçlanmaktadır. Türkçe kelimelerin doğru telaffuzu ile 
ilgili çalışmalar da işleniş sürecinin uygun aşamalarında yapılmaktadır. 

[S /1172007 
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Diğer taraftan, ortaöğretim düzeyinde de gerek Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersleri, 
gerekse diğer dersler ile de öğrencilerin Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini 
geliştirmelerine özen gösterilmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 1 1 'inci 
maddesinin 1 'inci fıkrasının; "Bakanlıkça yarışma, sipariş, satın alma ve yazdırma usulleriyle 
temin edilen eserler ile özel kesimce hazırlanan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve 
değerlendirilmesi için, inceleme komisyonu ve değerlendirme komisyonu oluşturulur. İnceleme 
komisyonu, dersin özelliği ve sınıf seviyesi dikkate alınarak en az iki alan uzmanı, bir dil uzmanı 
ve .... da yer aldığı en az dört, en fazla dokuz uzman/öğretmenden oluşturulur." hükmü gereği 
ders kitabı olarak hazırlanan kitaplar Türkçe'ye uygunluk açısından da incelenmektedir. 
Dolayısıyla bütün ders kitapları da çocuklarımızın Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel kullanmalarına 
kaynaklık etmektedir. 

2. 5'inci smıf Türkçe kitaplarında "'Değerlerimiz" ve 6-8'inci sınıf Türkçe kitaplarında ise 
"Sevgi" zorunlu temalarının "Dil Sevgisi" alt temalarında iş yerlerine Türkçe isimlerin 
verilmesiyle ilgili etkinlikler verilmiştir. 6'ncı Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı'nda bu konuda bir 
etkinlik ve 6'ncı Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı'nda "Temiz Türkçe'miz" adlı proje ödevine yer 
verilmiştir. 

3. İlköğretim Türkçe kitaplarında bu konuyla ilgili kazanımlar yer almaktadır. Türkçe 
Dersi (6-8'inci Sınıflar) Öğretim Programı'nın "Konuşma ve Yazma" temel dil becerilerinin 
"Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 
kullanır." kazanımı yer almaktadır. Ayrıca 6-8'inci sınıflar öğrenci çalışma kitaplarında bu 
kazanıma yönelik etkinliklere yer verilmiş olup öğrencilerin yabancı kelimelerin Türkçe 
karşılıklarını kullanmalarına yönelik çalışmalar öğretmen tarafından işleniş süreçlerinde yeri 
geldikçe üzerinde önemle durulmakta ve bu konudaki hassasiyet öğrencilere kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Ayrıca, yabancı kelimelerden arınmış olarak Türkçe'nin doğru ve etkili bir şekilde 
kullanılması için, örgün ve yaygın eğitime yönelik olarak Bakanlığımızca çeşitli televizyon ve 
radyo programları yapılmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine yönelik 
128, ortaöğretim öğrencilerine yönelik 111 Türk Dili ve Edebiyatı ve Edebi Metinler dersi, 
yetişkinlere yönelik 20 okuma yazma dersi programı olmak üzere toplam 259 televizyon programı 
ve ayrıca 113 radyo programı yapılarak yayına sunulmuş olup yeni programların hazırlanması 
çalışmaları devam etmektedir. 

4. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında 
Yönetmelik"in yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığı'nın 11.07.2006 tarihli ve 13021 sayılı 
yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek l'inci maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu'nca 23.08.2006 tarihinde kararlaştırılmış ve 23.01.2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Bakanlığımızca yayımlanan kültür eserleri ve ders 
kitaplarının telif ücreti de bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenmektedir. 

Diğer taraftan, telif ücretleri yazarlar tarafından değil yayınevleri tarafından yazarlara 
ödenmektedir. Özel sektör yayınlarında ödenecek telif hakkı miktarının ilgili yazar ile yayınevi 
arasında belirlendiği herkesçe bilinmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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23.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 'ün, sözleşmeli ve geçici personel alımına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/898) 

TÜRKİYE'BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğilim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

fr TUZUN 
/CHP Bilecik Milletvekili 

FBMM Başkanlık Divan Üyesi 

657 devlet memurları kanunun 4. maddesi B bendinde sözleşmeli personel kısmında, 
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin 
hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai 
hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının 
görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştınlmasma karar verilen 
ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Denilmektedir. 

1- Yukarıdaki kanun maddesine baktığımızda geçici işlerde zaruret hallerinde 4B statüsü 
uygulanır denilmektedir. Yarınımızı emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren 
öğretmenlik geçici bir ismidir? 

2- 2002 yılından buyana Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 4B ve 4C statüsünde 
alınan geçici personel sayısı ne kadardır? Alman bu personellerin yıllara göre dağılımı 
nedir? 

3- 2002 yılına kadar çok fazla uygulanmazken bu gün 4B ve 4C statüsünde geçici personel 
tercih edilmesinin sebebi nedir? 

4- Her yıl sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği kaygısını taşıyan, geleceği 
yöneticisinin 2 dudağı arasında olan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması 
konusunda bakanlığınızın bir çalışması varmıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.SGB.O.03.06.O3-U/£c>j/ ($> /|^/2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.11.2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1684 sayılı yazı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar TÜZÜN'ün, "sözleşmeli ve geçici personel alımına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/898 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-3-4. Sözleşmeli öğretmen uygulamasına Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim 
kurumlarındaki öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamaması üzerine 
başlanılmıştır. Öğretmen ihtiyacı her yıl bütçe kanunu çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis 
edilen öğretmen kadrosu sınırlılığında karşılanmaktadır. 

Eğitim kurumlarımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının da görüşlerine dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca "Kısmi Zamanlı Geçici Öğretici" çalıştırılması izni çerçevesinde bazı alanlarda 
öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda kısa vadeli bir çözüm olarak düşünülen 
"Kısmi Zamanlı Geçici Öğretici" çalıştırılması uygulamasına 1999 yılında başlanmış ve 2007 
yılına kadar devam etmiştir. Ancak, 2007 yılında bir sendika tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan dava sonucunda Danıştay 12'nci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararı 
üzerine bundan böyle 4/C kapsamında kısmi zamanlı geçici öğretici görevlendirmesi 
yapılmamaktadır. 

Diğer taraftan 31.03.2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5473 
sayılı Kanun'la 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine 
"Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu 
öğretmen istihdamıyla kapatılamamast hallerinde öğretmenlerin," ibaresi eklenmek suretiyle, 
04.07.2006 tarihinden itibaren Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli 
öğretmen istihdamına gidilmiştir. 

Bugün itibariyle Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler 
657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu, (B) bendine göre de 
sözleşmeli olarak istihdam edilmektedirler. 

4/B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, öğretmenlik görevlerinin 
gereklerini yerine getirdikleri, ilgili mevzuata ve hizmet sözleşmesine aykırı davranışlarda 
bulunmadıkları takdirde sözleşmeleri feshedilmemekte ve bu öğretmenlerimizin bütçe 
kanunları uyarınca her mali yıl başında hizmet sözleşmeleri yenilenmektedir. Bu nedenle bu 
öğretmenlerimizin geçici personel gibi değerlendirilmeleri doğru değildir. 

Diğer taraftan öğretmen atamalarında, öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme 
Sınavı'na (KPSS) katılarak bu sınav sonucunda alanları itibarıyla Bakanlıkça belirlenen 
puanın üzerinde puan almış olmaları gerektiğinden, sözleşmeli öğretmen olarak görev 
yapanların bu sınava katılarak alanlarına göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış 
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olmaları hâlinde kadrolu öğretmenliğe atanmaları mümkün bulunmakta olup bunun dışında 
sözleşmeli öğretmenlerin doğrudan kadrolu öğretmen statüsüne geçirilmeleri gibi bir 
uygulama söz konusu değildir. 

Bakanlığımızın temel amacının eğitim ve öğretim kurumlarımızın her türlü 
sorunlarının çözümünün yanında personel boyutunda öğretmen ihtiyacının da karşılanarak 
eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı 
yerlerde ihtiyacın karşılanması olduğu açıktır. 

2. Bakanlığımızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında 
2004 yılında İngilizce ve bilgisayar alanında 9.000, 2005 yılında değişik alanlarda 20.000, 
2006 yılında yine İngilizce ve bilgisayar alanlarında 3.500 kısmi zamanlı geçici öğretici 
görevlendirilmesi yapılmıştır. 

Aynı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında 2006 yılında 20.000, 18.12.2007 tarihinde 
yapılacak görevlendirmeler dahil 2007 yılında da 20.000 olmak üzere toplam 40.000 
sözleşmeli öğretmen istihdamı gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca, 4/C kapsamında artık kısmi 
zamanlı geçici öğretici olarak öğretmen görevlendirmesi yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

24.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Yenifoça Oğretmenevine ve derslik ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/900) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

~~~BülerTt BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- İzmir Yenifoça Öğretmenevi alanının, eğitim ya da turistik tesise 
yönelik fonksiyon değişikliği konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
Varsa eğer bu çalışmalar hangi aşamadadır? Ne zaman 
tamamlanacaktır? 

2- Yenifoça'da eğitim - öğretim veren Reha Midilli İlköğretim Okulu 
ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu okulumuza ek derslik yapılması ya 
da yeni bir okul yapılması konusunda ne düşünüyor sunuz? Bu 
konuda bakanlığınızca başlatılan bir çalışma var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ Ğo^Ç, / ? // U2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi .'27.11.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1684 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALFnın, "Yenifoça öğretmenevine ve derslik 
ihtiyacına ilişkin" ilgi yazı eki 7/900 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İzmir Yenifoça Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün kamp devresi 
olan Haziran-Ekim ayları dışında ayrıca üçüncü şahıslara da konaklama, restoran, düğün 
toplantı gibi etkinliklerin de gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Ayrıca, İzmir Valiliğince 05.12.2007 tarihli ve B.08.4.MEM.4.35.00.03.1/45305 sayılı 
yazıyla söz konusu Öğretmcncvinin, Haziran-Ekim ayları dışında hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinde değerlendirilmesi hususu Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. Ancak, belirtilen 
dönemde hizmet içi eğitim enstitülerimizin kapasitesinin yeterli olması nedeniyle merkezi 
faaliyetler için söz konusu Öğretmenevine ihtiyaç bulunmamakta olup mahalli faaliyetler için 
Valilikçe değerlendirilebilecektir. 

2. Söz konusu iş, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, valilikler 
tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde valiliklerce 
planlanan ve gerçekleştirilen işlerdendir. 

İzmir Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; Yeni Foça Reha Midilli İlköğretim 
Okuluna ek derslik yapımının ödenekler çerçevesinde önümüzdeki yıllarda değerlendirileceği 
anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

25.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, yapılması planlanan bir Anadolu öğretmen lisesine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/902) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. _ 
Jb Bülent BARATALI 

İzmir Milletvekili 

1 - İzmir ' in Ödemiş İlçesi Birgi Beldesine yapılması düşünülen ve 2007 -
2009 yatırım programına alınmış bulunan Anadolu Öğretmen Lisesi 
konusunda çalışmalar hangi aşamadadır? 

2- Okulun yapılacağı yer konusunda bir tespit yapılmış mıdır? 

3- Yatırım programı hedefleri doğrultusunda okul ne zaman eğitim-
öğretim vermeye başlayacaktır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/£e>j^- (S /("L/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :27.11.2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1684 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın, "yapılması planlanan bir Anadolu 
Öğretmen Lisesine ilişkin" ilgi yazı eki 7/902 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2007 Yılı Devlet Yatırım Programında yer alan İzmir Ödemiş Birgi Anadolu 
Öğretmen Lisesi inşaatının, karakteristiğinde yer alan 24 derslik+200 öğrencilik pansiyon 
(Yemekhaneli) ihtiyacına göre Bakanlığımızca hazırlanan 16.05.2007 tarihli ve 2720 sayılı 
yazımız ve eki ihtiyaç programına göre ihalesine esas bilgi ve belgelerin hazırlanarak 
Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiş olup Valiliğinden henüz bilgi ve belge gelmemiştir. 

2. İzmir Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; Okulun yapılacağı Küçükavulcuk 
Köyü 1.052 numaralı parselin "Eğitim Tesisi" amaçlı imar planının, İl Genel Meclisinin 
07.08.2007 tarihli ve 107-02/224 sayılı karan ile onandığı anlaşılmaktadır. 

3. 2007 Yılı Devlet Yatırım Programına göre söz konusu Okulun bitiş tarihi 2009'dur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

26.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Çukurova Nitelikli Sanayi Bölgesi planına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/913) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıda yer alan soruları, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. CV"\ o 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Çukurova Bölgesi'nin sahip olduğu sorunların çözünmü ve özellikle de tarım ve sanayi 
ürünlerinin ihracatı ile ekonomik büyümenin hız kazanması için ABD ile birlikte kurulması 
planlanan "Nitelikli Sanayi Bölgesi"ne gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede; 

1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak yukarıda bahsi geçen "Nitelikli Sanayi Bölgesi" 

planının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmış mıdır? 

2. Bahsi geçen planın hayata geçirilebilmesi için bugüne dek bütçeden ayrılmış pay ne 

kadardır?2008 itibariyle ne kadarlık bir bütçe payı ayrılacaktır.? 

3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak ABD ile ortaklaşa yapılması beklenen "Nitelikli 

Sanayi Bölgesi" planının kapsamı nedir? Planının hayata geçirilmesi için ABD ile 

temasa geçilmiş midir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 O BHİ O 00 00 02-6^2-
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 27.11.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/913-1710/4145 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un, "Çukurova Nitelikli Sanayi 
Bölgesi Planına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/913) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Nitelikli Sanayi Bölgeleri ile ilgili olarak Bakanlığımız Avrupa Birliği Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü'nce 05.12 2007 tarih ve 4138 sayılı yazı ile Dışişleri Bakanhğı'na 
(Amerika Genel Müdür Yardımcılığı) görüş sorulmuş olup, adı geçen kurumun 07.12.2007 
tarih 525413 sayılı cevabi yazısında; 

Ülkemiz ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin siyasi ve askeri alanda 
sürdürülen stratejik işbirliğine paralel olarak geliştirilmesi amacıyla Ürdün ve Mısır'dakilere 
benzer şekilde, NSB uygulamasının Türkiye'de de hayata geçirilmesi konusu, 2002 yılından 
bu yana Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım (TIFA) toplantılarında etraflıca ele alınmıştır. 
Konuya ilişkin olarak görüşlerimizin odak noktasını, herhangi bir sektörü dışlamayan geniş 
yelpazeli Üretim formülü üzerinde uzlaşma sağlanması oluşturmuştur. Ancak, ABD 
Yönetimi, Kongre'ye sunduğu yasa değişikliği tasarısında; 

- Tekstil ve hazır giyim, 
- Ayakkabı, çanta, bavul ile deri ürünleri ve 
- ABD Başkanınca ileride gerekli görülebilecek hassas sektörler 

şeklinde istisnalar getirmiş ve tekstil ve deri sektörünü kapsam dışında tutmuştur. 
ABD'li yetkililer, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tekstil ve Hazır Giyim Antlaşması 

yürürlüğe girdikten sonra Amerikan tekstil sektörünün işsizlik sorunuyla karşılaştığını ve 
ABD Kongre üyelerinin, bu konuda aşın hassasiyet gösterdiklerini; bu nedenle, tekstilin 
içinde yer alacağı bir girişimin Kongre'de sonuçsuz^ kalmasının kesin olduğunu 
savunmuşlardır. 

Çalışmalar bu haliyle beklentilerimizi karşılamaktan uzak kalmış ve NSB kavramının 
hayata geçirilmesi açısından fazlaca bir mesafe kaydedilememiştir. 

1 2 -12- 2007 

VM^-—) 
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27.- izmir Milletvekili Oğuz Oyan 'in, zeytinyağı ithalatına izin verileceği iddiasına ilişkin sorusu 

ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/919) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Aşağıdaki sorularımın Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı 
Sayın Kürşat Tüzmen tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini 
bilgilerinize arzederim. 

Saygılarımla, 

Bilindiği üzere, İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde, Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü, Tariş, Marmarabirlik uzmanlarınca yapılan rekolte 
çalışmalarına göre, 2007-2008 işyılında Türkiye Zeytinyağı Rekoltesi 72.021 
tondur. Ayrıca 2006/2007 işyılından devreden 60.000 ton stok ile beraber 
toplam ürün arzı 132.021 tonu bulmaktadır. Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliğinin kendi yaptığı çalışmada toplam ürün arzı (stokla beraber) 
144.000 ton olarak belirlenmiştir. Hem tüketimi hem de ortalama ihracatı 
karşılayacak miktarda üretim varken, bazı çevrelerin son günlerde Dahilde 
İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalat yapılması konusunda kampanya 
yürütmeleri ancak özel çıkarlarla açıklanabilir gözükmektedir. 

Birkaç kişiyi zengin ederken onbinlerce üreticiyi mağdur edecek böyle bir 
talebin gerekçeleri arasında sadece Türkiye'de bu yıl üretim ve stokların yetersiz 
olduğu iddiası değil, aynı zamanda Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarının dünya 
fiyatlarının üzerinde olduğu iddiası da bulunmaktadır. Avrupa'daki zeytinyağı 
fiyatlarına ilişkin ekte sunulan bilgiler, Türkiye'de zeytinyağının pahalı olduğu 
şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu açıkça göstermektedir. Naturel sızma 
zeytinyağı fiyatları İtalya'da 3700-4140 Euro/ton, Yunanistan'da 3780 Euro/ton, 
İspanya'da 3000 Euro/ton düzeylerinde oluşurken, Türkiye'de Körfez'de 3180 
Euro/ton, Güney'de 2600 Euro/ton düzeylerinde oluşması herhalde bu iddiaları 
doğrular nitelikte değildir. 

Bu veriler çerçevesinde, aşağıdaki sorularımın Bakanlığınızca yanıtlanmasının 
sektör ve üreticiler açısından yaşamsal önemde olduğunu düşünüyorum: 

1- Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunca, 
2007/2008 sezonunda kuraklık ve yok yılı gerekçe gösterilerek ihraç 
pazarlarımızın varlığının devam ettirilebilmesi için Dahilde İşleme Rejimi 

(DİR) kapsamında zeytinyağı ithalatına izin verilmesinin talep edildiği ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu konuda çalışmalar yapıldığı doğru mudur? 

2- Bu konuda, üretici kuruluşlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ne 
düşünmektedir? 
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3 - 2007-2008 işyıhnda hem tüketimi hem de ortalama ihracatı karşılayacak 
miktarda ürün arzı (üretim artı devreden stok) varken DİR kapsamında 
ithalat yapılması binlerce üreticiyi mağdur edecek ve birkaç kişiyi zengin 
edecektir. Buna izin verecek misiniz? 

4- Başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı o lmak üzere geleceğe dönük stratejik 
çalışmaların sektörde gayretle yürütüldüğü bir dönemde , günübirlik 
uygulamalar yürürlüğe konulursa sektöre ciddi zararlar verileceği açıkça 
ifade edilmektedir. Özellikle fidan desteği ve tesisleşmeye önemli 
desteklerin veri lmesiyle üretimde dünya ikinciliğini hedefleyen ülkemiz, 
zeytinyağına ithalat izni verilmesi halinde bu hedefi nasıl tutturacaktır? 

5- İthalata izin veren A B ülkelerinde üretici piyasa koşullarına karşı 
korunduğu için bundan zarar görmemektedir . Ancak, ülkemizde üreticiye 
bu imkanların yeterince sağlanmadığı ithalat ve ihracat politikalarından 
doğrudan etkileneceği açıktır. İthalat izni üreticinin mağduriyet ine neden 
olacaktır. Oysa, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve İlgili Genelgeden de 
açıkça anlaşıldığı üzere, Dahilde İşleme Rejiminin uygulanmasında temel 
kriterlerden biri, üreticilerin zarar görmemesidir . Bu kriterde bir değişiklik 
yapılmış mıdır? 

6- Üretici fiyatları 2006/2007 işyıhnda bir önceki yıla göre % 2 3 oranında 
düşme göstermiştir . İthalat izni verilmesi fiyatların daha da düşmesine 
neden olacaktır. Eğer ithalat izni verilirse üreticinin bu durumdan doğacak 
gelir kaybını ne şekilde karşılamayı düşünüyorsunuz? 

7- Üretim eksikliği ve aşırı fiyatlar bulunmadığı, dolayısıyla ithalat gerekçesi 
olmadığı halde yeni sezon öncesi üretim fiyatlarını baskı altına almayı 
amaçlayan söz konusu ithalat talebinin karşı lanmayacağını , bu talebin 
haklı gerekçelere dayanmadığını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor 
musunuz? Düşünüyorsanız bunu ne zaman için planl ıyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 - Ç i *3> 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 7.12. 2UÜ / * 4 G 0 3 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27/11/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/919-1869/4389 sayılı yazıları. 

tlgi'de kayıtlı yazıları eki tzmir Milletvekili Sn. Oğuz OYAN tarafından verilen 7/919 sayılı 
yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 

Djl*2<Atf*\A 
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İzmir Milletvekili Sn. Oğuz OYAN tarafından verilen 7/919 sayılı soru önergesi: 

1- Geleneksel ihraç ürünlerimiz arasında önemli bir yeri olan zeytinyağı ihracatından ülkemiz, 
yılda ortalama 200-250 milyon ABD Doları döviz geliri elde etmektedir. 

Dünya üretiminde beşinci ve ihracatında ise dördüncü sırada yer aldığımız söz konusu üründe, 
bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle 2007/2008 sezonu rekoltesinin 72 bin ton civarında 
gerçekleşmesi ve geride bıraktığımız 2006/2007 sezonundan devreden 60 bin ton devir stoğu ile 
birlikte toplam zeytinyağı arzımızın 132 bin ton seviyesinde oluşması beklenmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Müsteşarlığımıza intikal eden bir yazıda, zeytinyağı ihracatçılarımızın 
ihraç pazarlanndaki varlıklarını devam ettirebilmeleri ve mevcut pazar paylarını koruyabilmelerini 
teminen, 2007/2008 sezonunda, "Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında zeytinyağı ithalatına 
izin verilmesi" talep edilmiştir. 

Konu hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan görüş 
talep edilmiş olup değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

2- Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bilgi alınmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

3- DİR kapsamında zeytinyağı ithalatına izin verilip verilmemesi hususu henüz 
değerlendirilme aşamasındadır. 

4- Önümüzdeki yıllarda zeytinyağı üretimimizin önemli ölçüde artacak olması nedeniyle 
ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda büyük gayretlerle kazanmış oldukları pazar paylarım 
korumaları ve geliştirmeleri, markalı ve kutulu zeytinyağı ihracatımızın artırılması ve bu suretle 
ülkemizin dünya pazarlanndaki payını artırması sektörün geleceği açısından büyük önem 
taşımaktadır. Aksi takdirde, yakın gelecekte oluşacak arz fazlasının değeri fiyatına pazarlanması ve 
ihraç edilmesinin mümkün olamayacağı ve bu durumdan en fazla yerli üreticilerimizin mağdur 
olacağı düşünülmektedir. 

5- DİR kapsamında hammadde ithalatına ilişkin talepler, Dahilde İşleme Rejimi Kararı 
çerçevesinde ihracatçılarımıza dünya fiyatlarından girdi sağlanmasının yanı sıra yerli üreticilerimizin 
olumsuz etkilenmemesi hususlan göz önünde bulundurularak ve ülkemizin makro ekonomik çıkarları 
gözetilerek sonuçlandırılacaktır. 

6- DİR kapsamında zeytinyağı ithalatına halihazırda izin verilmemektedir. İthalat Rejimi Kararı 
çerçevesinde 15.09 gümrük tarife pozisyonunda yer alan zeytinyağı ithalatında %31,2 oranında 
gümrük vergisi uygulanmakta olup Dünya Ticaret Örgütü tarife taahhütlerimiz uyarınca söz konusu 
oranın daha fazla yükseltilmesi imkanı bulunmamaktadır. Öte yandan, söz konusu ürün ithalatı 
2007/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği uyarınca insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve 
bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kontrolüne tabi olup söz konusu 
kontrol anılan Bakanlıkça düzenlenen kontrol belgesi ile sağlanmaktadır. Bu kapsamda, zeytinyağı 
ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görüşlerine 
başvurulmasında yarar bulunduğu değerlendirilmektedir. 

7- Konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 
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28.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Türkiye haritalı kazı kazan kartına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/921) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanımız Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Dr. Hasan ERÇELEBİ 
Denizli Milletvekili 

Ülkemizin sınırlarının Kurtuluş savaşı sonrası birçok şehit ve gazi 
verilerek çizilmiş olduğu dünyada bilinen bir gerçektir. Cumhuriyetin ilanı 
sonrası oluşturulmuş kurumlarımızın bazılarının bilerek ya da bilmeyerek 
yapmış oldukları etkinliklerin tanıtımı için basılmış dokümanlarında, tanıtıcı 
rehberlerinde ne yazık ki ülke sınırlarımızın değişikliği - milli bütünlüğümüzün 
yok edilmesi yönünde çağrışım yapan ürünler piyasada dolaşmaktadır. 

Bu nedenle; 

1- Milli Piyango İdaresi'nin bu ay piyasaya sürdüğü yaklaşık 10 milyon 
adet Kazı Kazan kartında, Türkiye Haritası'nm Doğu, Güneydoğu ve 
Doğu Karadeniz Bölgeleri'nin kartın kazınacak bölümünde yer 
aldığının farkında mısınız? 

2- Türkiye Haritası'nm Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz 
Bölgeleri'nin gösterildiği bölümün vatandaş eliyle kazınarak silinmesi 
projesi sizin izninizle mi olmuştur? 

3- Söz konusu kartlardaki durum, bilinçli bir projenin ya da Büyük 
Ortadoğu Projesi'nin bir parçası mıdır? 

4- Söz konusu bu kartları toplatmayı düşünüyor musunuz? 
5- Yetkililer hakkında gerekli soruşturmayı yapmayı ve ilgili bakanı 

görevden almayı düşünüyor musunuz? 
T.C. 

MALÎYE BAKANLIĞI 
Personel Genci Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.PER.0.29/2-22-294 
Konu: Yazılı Soru Önergesi y g ft, 200 7 *0 3 2 6 3 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başkanlığınız Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 03/12/2007 tarihli ve 
A..01.0.GNS.0.10. 00.02-7/921-897/4423 sayılı yazısı. 
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Denizli Milletvekili Sayın Dr. Hasan ERÇELEBİ'nin, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılması istenen 7/921 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

1-Milli Piyango İdaresinin yıllık ihtiyacı olan hemen kazan bilet basımı için Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan uluslararası ihaleyi kazanan Hindistan 
Eagle Pres Private Ltd. Şti'ne ihale şartnamesi hükümlerine göre 50 milyon adet "VERGİ" 
konulu hemen kazan bileti bastırılmış ve Şubat 2007' de satışa sunulmuştur. 

Basımı için siparişi verilen her seri bilete değişik kompozisyonlar basılmakta olup, 
Kurumsal sorumluluk gereği sağlık, trafik, erozyon, turizm,spor vb. gibi konulara ilişkin 
kompozisyonlar basılarak halkımız bilgilendirilmektedir. Bu çerçevede 2007/A serili hemen 
kazan biletleri üzerine Gelir İdaresi Başkanlığından idareye ulaşan "vergi bilincinin 
yaygınlaştırılması ve yerleştirilmesi" amacıyla hazırlatılmış VERGİ konulu ve sloganlı 
kompozisyonlar basılmıştır. 

Hemen kazan oyunu biletlerinin basım tekniği açısından ön ve arka yüzünde biletle 
ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ön yüzün sol tarafında MP amblemi, kompozisyonun bir bölümü 
ve ikramiye ile ilgili bilgiler, sağ tarafta ise bilet fiyatı, ikramiyenin bulunduğu kazıma alanı, 
bilet seri numarası ve biletin kontrol numarası ile sahteciliği önlemeye yönelik fosforlu MP 
amblemi yer almaktadır. Dolayısıyla biletlerin kazınacak bölümünün sağ tarafta olması baskı 
tekniği açısından zorunludur. 

2-Hemen kazan oyunu biletlerinin bu dizaynda basılması önceki farklı temalı 
biletlerde olduğu gibi tamamen baskı tekniği gereğidir. 

3-İdare, 1926 yılında Teyyare Cemiyeti ve 1939 yılında ise Savunma Sanayine katkıda 
bulunmak üzere Bakanlığıma bağlı bir kuruluş olarak kurulmuştur. Daha sonraları ilgili 
Kanunları gereği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Tanıtma Fonu, 
Olimpiyat Oyunları gibi kurumlara kaynak aktaran idarenin " Vatanın ve Milletin Bölünmez 
Bütünlüğü" ilkesinden hareketle ekonomiye katkı sağlamaktan başka bir amacı 
bulunmamaktadır. 

4- Bazı basın-yaym organlarında çıkan haberlerde vergi bilincini yerleştirmek amacıyla 
hazırlanan temadaki kompozisyonun gerçek amacının dışında farklı yorumlara ve eleştirilere 
muhatap olduğu görüldüğünden ve bunun yarattığı hassasiyetler de dikkate alınarak yanlış 
anlaşılmalara son vermek amacıyla söz konusu hemen kazan oyun biletlerinin satışı 
durdurulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kemal UNAKITAN 
X Maliye Bakanı 

29. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, faydalamlamadığı iddia edilen Erdek 'teki bir 
gölete ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/926) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel KROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15/11/2007 

Ahmet Duran BULUT 
MHP Balıkesir Milletvekili 
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Balıkesir Erdek Yukarı Yapıcı Göleti yıllardır bitmiş olup, bugüne kadar 
herhangi bir şekilde faydalanılamadığından ne amaçla yapıldığı, devletin parasının ne 
için oraya gömüldüğü anlaşılamamıştır. 

1. Yapıcı Göletinin yapım amacı nedir? Bu işin maliyeti ne kadardır? 

2. Gölet yapılırken kod hesabı yapılmadığı ;ye bı^ nedenle göletten 
faydalanüamadığı yerel medyada yer almaktadır. Bu xıo5gfu * mudur? Doğru ise 
harcanan paralar boşa mı gitmiştir? 

3. Gölette atıl vaziyette bulunan sudan faydalanılma imkanı var mıdır? Konuyla 
ilgili ne tür çalışmalar yapılması planlanmaktadır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01- \l\6 /£../12/2007 
Konu : Sayın A. Duran BULUT' un 

7/926 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin03.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1888 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Sayın A. Duran BULUT' un "Erdek' teki 
bir gölete ilişkin" 7/926 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, 
cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. er 
Veysel-EKOĞLU 

Prof. Dr 
Bakan 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN A.DURANBULUT' UN 
7/926 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Yapıcı Göletinin yapım amacı nedir? Bu işin maliyeti ne kadardır? 

SORU 2. Gölet yapılırken kod hesabı yapılmadığı ve bu nedenle göletten 
faydalanüamadığı yerel medyada yer almaktadır. Bu doğrumudur? Doğru ise harcanan 
paralar boşa mı gitmiştir? 

SORU 3. Gölette atıl vaziyette bulunan sudan faydalanılma imkanı var mıdır? 
Konuyla ilgili ne tür çalışmalar yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP 1,2,3. Balıkesir-Erdek Yukan Yapıcı Göletinin DSÎ Genel Müdürlüğümüz 
tarafından yapılmadığı, bahse konu Gölet îl özel idaresi tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. 
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30.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Antalya 'nın yeraltı su kaynaklarının durumuna iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı VeyselEroğlu 'nun cevabı (7/927) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafundaru^azılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 22.11.2007 > L < ^ — — ~ " 

-^^SuSüÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Antalya'da yer altı sularının seviyesinin önemli ölçüde düştüğü, önceki yıllarda 
50 metrede suya ulaşılırken, bugün bu seviyenin 150-200 metre düzeyine yükseldiği 
haberleri kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Antalya'da bir yılda tüketilen içme, kullanma ve endüstri suyunun, ne 
kadarı yeraltı su kaynaklarından karşılanmaktadır? 

2- Antalya ve ilçelerinde yeraltı su kaynaklarının durumuna ilişkin bir 
inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

3- Antalya'da yeraltı su kaynaklarına ulaşmak için yapılan sondajlarda, 
hangi seviyelerde suya ulaşılmaktadır? Sondaj seviyesinin 200 metreye kadar 
indiği doğru mudur? 

4- Yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle boşalan alanlara, deniz suyunun 
dolduğu doğru mudur? Bu durum hangi bölgelerde yaşanmıştır? 

5- Uzmanların, su temini konusunda öncelikle yerüstü su kaynaklarının 
geliştirilip değerlendirilmesi, yeraltı su kaynaklarının kuraklık dönemlerinde 
kullanılması yönündeki görüşlerini paylaşıyor musunuz? Konya Ovası'ndaki 
çölleşmenin büyük ölçüde yeraltı su kaynaklarının bilinçsiz kullanımından 
kaynaklandığı yönündeki saptamalar doğrultusunda, Antalya'nın yeraltı su 
kaynaklarının korunması için ne gibi önlemler alacaksınız? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI \r 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.OO.00/610.01- iİ tj- /£./12/2007 
Konu : Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ' nün 

7/927 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 03.12.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1888 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ' nün "Antalya' nm 
yeraltısu kaynaklarının durumuna ilişkin" 7/927 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Bakan 

c-r 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ' NÜN 
7/927 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Antalya'da bir yılda tüketilen içme, kullanma ve endüstri suyunun, ne kadarı 
yeraltı su kaynaklarından karşılanmaktadır? 

CEVAP 1. Antalya Bölge Müdürlüğüne bağlı ovaların 2006 yılı itibarı ile İşletme 
Rezervi 560,00 hmVyıl olup, DSİ ve Sulama Kooperatifi Sulamaları 60,09 hmVyıl, Belgeli 
İçme-Kullanma ve Sanayi Suyu 253,77 hmVyıl, Belgeli Sulama Suyu 181,53 hmVyıl, olmak 
üzere toplam çekilen su miktarı 495,39 hmVyıl'dır. 

SORU 2. Antalya ve ilçelerinde yeraltı su kaynaklarının durumuna ilişkin bir 
inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

CEVAP 2. Antalya bölgesini kapsayan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. 

Gazipaşa Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, 
Korkuteli, Bozova ve Ketsel Ovaları Hidrojeolojik Etüt Raporu, 
Finike - Kumluca Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, 
Elmalı, Akçay ve Demre Ovalan Hidrojeolojik Etüt Raporu, 
Antalya - Kırkgöz Kaynakları ve Traverten Platosu Karst Hidrojeolojik Etüt Raporu, 

Bu çalışmalar sonucunda Antalya ova ve havzalarında yaklaşık 560 hm3/yıl 
yeraltısuyu işletme rezervi belirlenmiştir. Ayrıca çiftçilerin ve diğer yeraltısuyu 
kullanıcılarının talepleri doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar 
sonucunda hemen hemen Antalya'nın tüm ilçelerini de kapsayan arazilerin yeraltısuyu 
durumu belirlenmiştir. Yeraltısuyu dinamik bir olgu olduğundan, çekimlerin ve kullanımların 
kontrolü amacıyla tüm Türkiye ovalarında, dolayısıyla Antalya ovalarında yeraltısuyu 
seviyeleri düzenli olarak ölçülmektedir. 

SORU 3. Antalya'da yeraltı su kaynaklarına ulaşmak için yapılan sondajlarda, hangi 
seviyelerde suya ulaşılmaktadır? Sondaj seviyesinin 200 metreye kadar indiği doğru mudur? 

CEVAP 3. Sondaj seviyesi ile yeraltısuyu seviyesi farklı derinlikleri ifade eder. 
Sondaj seviyesi yer yüzeyinden itibaren açılan kuyunun derinliğidir. Bu derinlik yapılan 
çalışmanın amacına ve hedeflenen noktaya göre değişmektedir. Yeraltısuyu seviyesi ise 
yeraltındaki suyun yeryüzü ile arasındaki mesafedir. Sahanın jeolojik - hidrojeolojik 
durumuna göre değişen bu seviye, Antalya ve civarında 10 - 30 m arasındadır. 

SORU 4. Yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle boşalan alanlara, deniz suyunun 
dolduğu doğru mudur? Bu durum hangi bölgelerde yaşanmıştır? 

CEVAP 4. Herhangi bir sahada yeraltısuyunun ekonomik işletme koşullarının dışında 
ve kontrolsüz olarak çekilmesi sahada dengesizlik yaratır. Bu aşırı çekim kıyı akiferlerinde 
(yeraltısuyunu taşıyan tabakalarda) yapılırsa denizden ya da yakınındaki farklı bir kötü 
kaliteli su kaynağından kaynaklanan tuzlanma ya da kirlenme meydana gelebilir. Bu duruma 
genelde turizmin ve yeraltısuyu kullanımının yoğun olduğu bölgelerde yapılan bilinçsiz ve 
kontrolsüz çekimin olduğu sahalarda rastlanabilir. 
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SORU 5. Uzmanların, su temini konusunda öncelikle yerüstü su kaynaklarının 
geliştirilip değerlendirilmesi, yeraltı su kaynaklarının kuraklık dönemlerinde kullanılması 
yönündeki görüşlerini paylaşıyor musunuz?; Konya, Ovası'ndaki çölleşmenin büyük ölçüde 
yeraltı su kaynaklarının bilinçsiz kullanımından kaynaklandığı yönündeki saptamalar 
doğrultusunda, Antalya'nın yeraltı su kaynaklarının korunması için ne gibi önlemler 
alacaksınız? 

CEVAP 5. Su günümüzde hem bölgemizde hem de bütün dünyada son derece değerli, 
ekonomik ve stratejik bir kaynaktır. Yeraltısuyu temizliği ve hızlı bir şekilde kullanıma 
sunulma kolaylığı, bu özellikleri daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle uzmanların su 
temini konusunda öncelikle yerüstü kaynaklarının geliştirilip değerlendirilmesi, yeraltısuyu 
kaynaklarının kuraklık dönemlerinde öncelikle de içme suyu olarak kullanılması görüşleri 
akılcıdır. DSİ Genel Müdürlüğümüzün politikası bu yöndedir. Ancak Konya ovasında olduğu 
gibi, ülkemizde maalesef yeraltı suyunun yeterli olmadığı yerlerde, talep son derece fazladır. 

Türkiye genelinde yeraltısuyu kaynaklarını korumak için gerekli önlemler 
alınmaktadır. Yapılan hidrojeolojik çalışmalar sonucunda yeraltısuyu işletme sahaları, mevcut 
ve gelecekteki olası kirleticilerden korunmaya çalışılmaktadır. Bunun için "Su Kirlilik 
Yönetmeliği" nin ilgili maddelerinden faydalanılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda 
belirlenen sahalar Resmi Gazetede de ilan edilmektedir. 

31.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, turizm çalışanlarının işsiz kaldıkları dönemlerde 
desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/954) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 22.11.2007 <y^-

Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Her yıl turizm sezonunun kapanması ile birlikte ortaya çıkan "işsiz turizmciler" 
olgusu, bu yıl da çarpıcı bir şekilde yaşanmaktadır. Turizm örgütleri, işsiz turizmcilerin 
sayısını 180 bin olarak açıklamışlardır. 

Bu kapsamda; 

1- Bakanlığınız, Antalya ve diğer turizm merkezlerinde^ sezonun bitmesi 
nedeniyle kapanan otel ve işsiz kalan turizm çalışanı sayısına ilişkin bir 
inceleme yapmış mıdır? Yapılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

2- Ülkemize milyarlarca dolar girdi sağlayan bir sektörde, emekleri ile bu 
sektörü ayakta tutan turizm çalışanlarının her yıl aynı sorunu yaşamaması için 
ne gibi önlemler alacaksınız? 

3- Turizm alanında faaliyet gösteren Örgütlerin, kış aylarında SSK 
primleri ve vergilerde gerekli desteğin sağlanması durumunda, bu sorunun 
yaşanmayabileceği yönündeki saptamalarını paylaşıyor musunuz? Bu konuda 
bir girişimde bulunacak mısınız? 

4- Turizm sektörünün temelini oluşturan turizm emekçilerinin, işsiz 
kaldıkları dönemlerde desteklenmesi için bir çözüm geliştirecek misiniz? 
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T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00.610 - 'Z.İİ^^O f D- I t 7^ I 2W1 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/12/2007 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1888 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün 7/954 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ'NÜN 7/954 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Bakanlığınız, Antalya'da ve diğer turizm merkezlerinde, sezonun bitmesi 
nedeniyle kapanan otel ve işsiz kalan turizm çalışanı sayısına ilişkin bir inceleme yapmış 
mıdır? Yapılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

SORU 2: Ülkemize milyarlarca dolar girdi sağlayan bir sektörde, emekliler ile bu 
sektörü ayakta tutan turizm çalışanlarının her yıl aynı sorunu yaşamaması için ne gibi 
önlemler alacaksınız? 

SORU 3: Turizm alanında faaliyet gösteren örgütlerin, kış aylarında SSK primleri ve 
vergilerde gerekli desteğin sağlanması durumunda, bu sorunun yaşanmayabileceği yönündeki 
saptamalarını paylaşıyor musunuz? Bu konuda bir girişimde bulunacak mısınız? 

SORU 4: Turizm sektörünün temelini oluşturan turizm emekçilerinin, işsiz kaldıkları 
dönemlerde desteklenmesi için bir çözüm geliştirecek misiniz? 

CEVAP 1-2-3-4 : Serbest rekabet ortamı içerisinde turizm sektöründeki işletmeler 
pazarlama ilkeleri, işletmecilik anlayışı ve talep doğrultusunda çalışma dönemlerini kendileri 
belirlediğinden Bakanlığımızın çalışma dönemleri konusunda müdahalesi söz konusu 
olamamaktadır. Sezonun bitmesi nedeniyle kapanan otel ve işsiz kalan çalışan sayısına ilişkin 
bir istatistiki çalışmamız da bulunmamaktadır. 
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Bakanlığımız, Türkiye'de turizm gelişiminin sadece GÜNEŞ-KUM-DENİZ 
üçlemesine dayanan kıyı turizmi ile kısıtlı kalmaması ve turizm hareketinin tüm ülke sınırlan 
dahilinde tüm yıla yayılması, kıyılarımızda sağlamış olduğumuz gelişimin ülke çapında 
homojen olarak dağılımının sağlanması ve ülkemizde önemli potansiyeli bulunan sağlık, 
termal, yat, kruvaziyer, kongre, inanç, yayla ve doğa turizmi ile kış ve dağ sporları gibi 
alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla planlama çalışmalarını yapmaktadır. Bu 
nedenle üst ölçekli ve 2023 yılını hedefleyen Türkiye Turizm Stratejisi ile bu stratejiye bağlı 
olarak 2013 yılını hedefleyen Eylem Planı hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu Kararına 
dayalı olarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) çalışmasında sağlık turizmi 
ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, cko-turizm, kongre ve fuar turizmi 
konusunda kısa, orta ve uzun dönemli stratejiler ve politikalar belirlenmiştir. Kentsel ölçekte 
markalaşma stratejisi kapsamında da kültür turizmi ve şehir turizminin geliştirilmesine 
yönelik politikalar belirlenmiştir. 

Bakanlığımız alternatif turizm çalışmaları kapsamında kış sporları turizm 
merkezlerinin geliştirilmesi amacıyla bugüne kadar 20 adet kış sporları turizm merkezi ilan 
edilmiştir. Bunların 13 adedinde plan çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer Kış Sporları Turizm 
Merkezlerinde planlama çalışmaları devam etmekte olup kış turizm merkezlerindeki mevcut 
toplam yatak kapasitesi 7384'tür. Bu turizm merkezleri dışında hem yayla hem kış sporlarına 
uygun 3, kıyı ve kış sporlarına uygun 1, termal ve kış sporlarına uygun 1 adet turizm merkezi 
bulunmaktadır. Bu merkezler dışında Bakanlığımızca^piStanliy^ taşıyan alanların tespitine 
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. / ' "''"vv? . 

Termal ve sağlık turizmini birleştiren ve geliştiren "Termal Turizm Master Planı" 
hazırlanmıştır. 

Termal Turizm Master Planı doğrultusunda ülkemiz termal turizminin istenilen 
noktaya gelebilmesi amacıyla jeotermal kaynakların bulunduğu sahalar dikkate alınarak 
etaplamalar şeklinde tüm kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. Diğer alternatif turizm türleri ile entegre olup destinasyon oluşturabilecek 
kapasiteye sahip olan; 

• Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi 
• Frigya Termal Turizm Bölgesi 
• Güney Ege Termal Turizm Bölgesi 
• Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi 

ilk etapta geliştirilecek termal bölgeler olarak belirlenmiştir. 

17 ili kapsayan bu çalışma sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimin tüm ülke 
geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi 
olarak geliştirilmesi, bölgelerde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, 
su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal 
değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. 

Termal bölgeler içinde jeotermal kaynak odaklı yeni ilan edilen 2 adet "Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ve 33 adet "Turizm Merkezi" ilanı ile birlikte toplamda 
58 adet turizm merkezi, fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatınmcılanna 
tahsisinin kısa bir sürede gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

Sonuç olarak, 2 yıl gibi kısa bir süreyi kapsayan dönemde 50 bin yatak kapasiteli 
termal tesislerin yatırımına başlayarak önümüzdeki orta dönemde 100 bin yatağın işletmeye 
açılması ve uzun vadede 500 bin yatak ile sağlık ve termal turizmde ülkemizin dünyanın en 
önemli destinasyonu olması hedeflenmektedir. 
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Ülkemizde turistik tesisler bünyesinde 9 adet golf tesisi bulunmaktadır. Bunların 
dışında 3 adet driving range (Golf pratik alanı) de faaliyettedir. Toplam golf sahası sayısı ise 
13'tür. Ayrıca 11 adet golf tesisinde planlama ve inşaat faaliyetleri devam etmekte olup, bu 
tesisler bünyesinde ülkemiz 15 yeni golf sahası kazanacaktır. Ayrıca ülkemizdeki golf 
turizminin geliştirilmesi amacıyla Çeşme Turizm Kenti, Dalaman Turizm Kenti planlan 
tamamlanmıştır. Muğla Fesleğen KTKGB çalışmaları devam etmektedir. Antalya-Oymapınar 
KTKGB Çevre Düzeni Planı 26/09/2007 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmış olup, özel 
mülkiyete konu araziler üzerinde 8 bölgede 12 golf sahası planlanmıştır. Muğla-Fesleğen 
KTTGB içerisinde 10 adet golf sahasının planlanması düşünülmektedir. Kapadokya KTTGB 
içerisinde 1 adet golf tesisi planı Bakanlığımızca onaylanmıştır. 2008 yılı Ocak ayına kadar 3 
adet golf tesisinin açılması beklenmektedir. Bakanlığımızdan tahsis almış ancak henüz 
faaliyete geçmemiş 9 tesis bulunmaktadır. 

Bu çalışmalar sonucunda turizmin tüm yıla ve ülke sathına yayılması sayesinde 
sektörde çalışanların mevsimsel olarak değil bütün yıl-Ve sürekli istihdamı sağlanacaktır. 

32.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, zeytinliklerde kuraklığa bağlı verim kaybının 
tespitine, 

- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun, ziraat mühendisleri ile veteriner hekimlerin maaş
larındaki farklılığa, 

- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya örtü altı ürünleri kontrol laboratuvarının du
rumuna, 

- Manisa Milletvekili Şahin Mengü 'nün, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün kapatılacağı 
iddiasına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/962, 963, 964, 965) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın 
Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 20.11.2007 

27.09.2007 tarihli vermiş olduğum Soru önergesine cevap yazısında 
Simulasyon Yöntemi ve NOAA uydu görüntüleme sistemiyle zeytinlik 
alanlarda kuraklığa bağlı verim kaybının tespit edilmediği ifade 
edilmektedir. 

l.Hükümet tarafından destek primi verilen ürünler içerisinde 
bulunmayan Zeytin'in kuraklık kapsamında olmadığı,Sitnulasyon ve Uydu 
Görüntüleme Sistemi ile ya pil m ıştır.Bu sistemin sağlıklı bilgiler 
verebileceğini düşünüyor musunuz? 

2.Kuraklık nedeniyle destek kapsamına alınmayan Zeytin ile ilgili 
Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası'ndan konu ile ilgili kapsamlı bilgi 
alındı mı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Başkanlığınız aracılığıyla 7/76 esas numaralı yazılı soru önergeme süresi dahilinde 
cevap alamadım. Bu sebeple İç Tüzüğümüzün 96. maddesi gereği yazılı soru önergemi 
tekrarlıyorum. Sayın Tanm ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını istediğim 
sorular aşağıdadır. 

Gereğini arz ederim. 

1. Bakanlık Teşkilatı kadrolarında çalışan Ziraat Mühendisleri ile Veteriner 
Hekimleri arasında maaş farklılığı var mı? 

2. Eğer var ise bu farklılığın nedeni nedir? 

3. Veteriner Hekimler aleyhine olan bu farklılığı gidermek için her hangi bir 
çalışmanız var mı? 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 22.11.2007 

tıusnu V-ULI .U 
Antalya Milletvekili 

Antalya örtü altı üretim yoluyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. 
Bu alanda üretilen ürünlerin gerek ihracat, gerek yurtiçine pazarlannıası aşamasında, 
kullanılan zirai ilaçlar nedeniyle analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda; 

1- Örtü altı ürünlerinin incelenmesi için çalışmalar yapan, Antalya il 
Kontrol Laboratuarı, 2005 ve 2006 yıllarında kaç numune analizi 
gerçekleştirmiştir? Bu sayı 2007 yılında kaç olmuştur? 

2- Laboratuar'ın personel ve donanım yetersizliği nedeniyle, yeterli 
sayıda inceleme yapamadığı doğru mudur? Şu anda Laboratuar'da kaç 
personel görev yapmakta, ne kadar personele ihtiyaç duyulmaktadır? 

3- Personel ve donanım ihtiyacının karşılanması için Bakanlığa bir 
başvuru yapılmış mıdır? Yapılmış ise, ne yanıt verilmiştir? Ülkemize örtü altı 
üretim yoluyla önemli katkılar sağlayan Antalya'da, İl Kontrol Laboratuan'nın 
ihtiyaçlarının bugüne kadar giderilememesini nasıl açıklıyorsunuz? 

4- Laboratuar'da, iç piyasaya sunulan ve ihraç edilecek ürünlerin 
numune analizi için ne kadar ücret alınmaktadır? Bu ücretlerde bir indirime 
gidecek misiniz? 

5- Üreticilerin zirai ilaç kalıntıları konusunda bilgilendirilmesine yönelik 
olarak Antalya'da hangi etkinlikler düzenlenmiş, ne sonuç alınmıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İmasını arz ederim. 

Manisa Belediyesi'nin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisine talip olduğu ve bu 
konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğu Manisa yerel basınında yer 
aldı. Bu haberler Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma Enstitüsünden sonra Bağcılık Enstitüsünün de 
kapatılma endişelerini gündeme getirdi. 

Manisa Bağcılık Enstitüsüne Araştırma Enstitüsü 1930 yılında bölgede üzüm üretimini 
geliştirmek amacıyla kurulmuş ve bu güne kadar yaptığı çalışmalarla Manisa ve bölgesinde 
çekirdeksiz kaliteli kuru üzüm üretimini geliştirerek ülkemizin dünya üzüm piyasalarında söz sahibi 
olmasına büyük katkı sağlamıştır. Atatürk'ün emriyle kurulan 13 enstitüden birisi olan Manisa 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Manisa merkezine çok yakın bir yerde 454.000 m2 arazi üzerinde 
kuruludur. İdari birimleri, laboratuarları, seraları, araştırma bağlan, gen kaynağı bağlanmn kurulu 
olduğu arazide halen 20 araştırma projesi yürütülmektedir. 77 yıldır ülke tanmına hizmet veren enstitü 
100'ün üzerinde yayınlanmış bilimsel yayınları ve sürekli yayın organları ile bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin bölge çiftçisi ve üreticileri tarafından kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Enstitüde 
2006 yılı raporlarına göre 1.250.000 tüplü fidan ve dikimlik, aşılık çelik üretimi yapılmış ve bunlar 
Manisalı çiftçilere dağıtılmıştır. Asma ve üzüm hastalıkları ile ilgili yapılan araştırma ve alınan 
önlemlerle Manisa bağcılan kaliteli üzüm üretmektedir. Burada üretilen asma fidanları ile üzüm 
üretimi oldukça gelişmiş ve Manisa'yı tarımsal üretimde 81 il içerisinde ilk sıraya taşımıştır. 

Belediyenin talepte bulunduğu enstitünün 250.000 m2'lik arazi üzerinde kuruma ait 
laboratuarlar, seralar, araştırma ve gen kaynağı bağları kurulu/bulunmaktadır. Enstitü tarafından 
yürütülen araştırma projeleri Belediye Başkanının boş olduğunu iddia ettiği ve talepte bulunduğu arazi 
üzerindedir. 

Manisa Belediyesi'nin belediyeye ait arazilerinin çoğunu, yandaşlanna ve yabancı şirketlere 
sattığı düşünüldüğünde, Belediyenin bu alanda spor kompleksi yapacağı iddiaları Manisahlarca 
inandıncı bulunmamaktadır. Ayrıca arazinin Belediyeye devredilmesi uzun yıllardır devam eden 
araştırma projelerinin yarım kalması ve bu güne kadar verilen emeğin bir kalemde silinmesi demektir. 

Bunlara göre; 
1- Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün kapatılması veya taşınması konusunda herhangi bir 

çalışmanız var mıdır? 
2- Bakanlığınıza bağlı araştırma enstitülerinde tarım ve hayvancılıkla ilgili üretimler durdurulup, 

ürünlerin ithalat yoluyla temin edilmesinin amacı nedir? 
3- AKP Hükümetinin iş başına geldiği 2002 Kasım ayından bu yana Bakanlığınıza bağlı açılan ve 

kapatılan araştırma ve kontrol enstitülerinin sayısı ne kadardır, isimler nedir? 
4- Manisa Belediye Başkanının Enstitü arazisinin belediyeye verildiği yönünde basına yaptığı 

açıklamalar doğru mudur? Bu arazinin Manisa Belediyesine verilmesi düşünülüyor mu? 
5- Enstitü arazisinin belediyeye devri ile ilgili Tanmsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden, 

Manisa Bağcılık Enstitüsü İdaresinden ve diğer birimlerinizden görüş alındı mı? Alındı ise bu 
görüşler hangi yönde ve nelerdir? 

6- Enstitü tarafından yürütülen projelerin yanm bırakılarak sonlandmlması konusunda enstitü 
idaresine bir talimat verilmiş midir? Eğer böyle bir talimat verildiyse halen devam eden 
araştırma projelerinin durumu ne olacaktır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610-
Konu : Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 03.12.2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1888 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Balıkesir Milletvekili A.Duran BULUT'a ait 7/962, Sivas 
Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU'na ait 7/963, Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'ye ait 
7/964 ve Manisa Milletvekili Şahin MENGÜ'ye ait 7/965 esas nolu yazılı soru önergelerine 
üişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini» arz ederim. ^U^4^1 focA^ 
Mehmet Mehdi EKER 

EKLER: Bakan 
1. Görüş 7/962 
2. Görüş 7/963 
3. Görüş 7/964 
4. Görüş 7/965 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ahmet Duran BULUT 

Balıkesir Milletvekili 
Esas No :7/ 962 

27.09.2007 tarihli vermiş olduğum Soru Önergesine cevap yazısında Simulasyon Yöntemi ve 
NOAA uydu görüntüleme sistemiyle zeytinlik alanlarda kuraklığa bağlı verim kaybının tespit 
edilmediği ifade edilmektedir. 

SORU 1) Hükümet tarafından destek primi verilen ürünler içerisinde bulunmayan Zeytin'in 
kuraklık kapsamında olmadığı, Simulasyon ve Uydu Görüntüleme Sistemi ile yapılmıştır. Bu 
sistemin sağlıklı bilgiler verebileceğini düşünüyor musunuz? 

SORU 2) Kuraklık nedeniyle destek kapsamına alınmayan Zeytin ile ilgili Tarım İl 
Müdürlüğü ve Ziraat Odası'ndan konu ile ilgili kapsamlı bilgi alındı mı? 

CEVAP 1-2) Simulasyon Yöntemi ve Ulusal Okyanus ve Atmosferik Teşkilatı (NOAA) uydu 
görüntüleme sistemleri iklim olaylarının incelenmesinde kullanılmakta olup, zeytine yönelik 
verim tahminlerinde kullanılmamaktadır. 

İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Aydın ve Muğla illerinin ilçe, köy ve 
beldelerinde bulunan zeytinliklerde teknik incelemeler ve üreticilerle görüşmeler 
gerçekleştirilmiş, ayrıca ilgili çiftçi örgütleriyle görüşmelerde bulunulmuştur. 

Düzenli olarak her yıl ilgili tüm kamu kurumları ve çiftçi örgütleri ile İzmir Ticaret 
Borsasının da katıldığı Zeytin ve zeytinyağı rekolte tespit çalışmaları yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, zeytin peryodisite özelliği gösteren bir tür olduğundan bu yıl (2007-2008 
rekolte yılı) bir önceki yıla göre normal olarak daha az verim alınması beklenmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Muhsin YAZICIOĞLU 

Sivas Milletvekili 
Esas No :7/963 

SORU 1) Bakanlık Teşkilatı kadrolarında çalışan Ziraat Mühendisleri ile Veteriner Hekimleri 
arasında maaş farklılığı var mı? 

CEVAP 1) Bakanlığımız Teşkilatı kadrolarında görev yapan Ziraat Mühendisleri ile 
Veteriner Hekimleri arasında maaş farkı bulunmaktadır. 

SORU 2) Eğer var ise bu farklılığın nedeni nedir? 

CEVAP 2) 5473 sayılı Kanunla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 
"II-Tazminatlar kısmının; 

a) 1- "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde 
yer alan % 145'ine ibaresi % 168'ine şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki 
paragraf eklenmiştir. 

"Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma 
mahallelerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışan her gün 
için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibariyle toplamı 60 puanı aşmayacak 
şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir." olarak 
değiştirilmiş olduğundan maaş farkı meydana gelmiştir. 

SORU 3) Veteriner Hekimler aleyhine olan bu farklılığı gidermek için her hangi bir 
çalışmanız var mı? 

CEVAP 3) Veteriner Hekimlerin Teknik Hizmetler Sınıfı personeliyle arasındaki maaş 
farkının giderilmesi için; Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan Veteriner Hekimlerin % 
145 olan Özel Hizmet Tazminatı tavanının % 168'e çıkarılması, Büyük Proje Tazminatının 
% 30'a, Arazi Tazminatının ise % 30 olarak değiştirilmesi ile ilgili olarak, Bakanlığımızın 
yeniden yapılandırılması kapsamında hazırlanan Kanun Tasarısında Veteriner Hekimlerin 
özlük haklarının iyileştirilmesi için teklif yapılmıştır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Hüsnü ÇÖLLÜ 

Antalya Milletvekili 
Esas No :7/ 964 

Antalya örtü altı üretim yoluyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu alanda 
üretilen ürünlerin gerek ihracat, gerek yurtiçine pazarlanması aşamasında, kullanılan zirai 
ilaçlar nedeniyle analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; 

SORU 1) Örtü altı ürünlerinin incelenmesi için çalışmalar yapan, Antalya İl Kontrol 
Laboratuarı, 2005 ve 2006 yıllarında kaç numune analizi gerçekleştirmiştir? Bu sayı 2007 
yılında kaç olmuştur? 

CEVAP 1) Antalya İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğ ünce 2005 yılında 824 numunede 1648 
analiz, 2006 yılında 1649 numunede 3298 analiz yapılmıştır. 2007 yılı Kasım ayı sonuna 
kadar ise 2661 numunede 5322 analiz gerçekleştirilmiştir. 

SORU 2) Laboratuarın personel ve donanım yetersizliği nedeniyle, yeterli sayıda inceleme 
yapamadığı doğru mudur? Şu anda Laboratuar'da kaç personel görev yapmakta, ne kadar 
personele ihtiyaç duyulmaktadır? 
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CEVAP 2) Halen Antalya İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde 76 personel görev 
yapmakta olup, 10 adet teknik personel kalıntı laboratuvarında görev yapmaktadır. 

SORU 3) Personel ve donanım ihtiyacının karşılanması için Bakanlığa bir başvuru yapılmış 
mıdır? Yapılmış ise, ne yanıt verilmiştir? Ülkemize örtü altı üretim yoluyla önemli katkılar 
sağlayan Antalya'da, İl Kontrol Laboratuvarının ihtiyaçlarının bugüne kadar giderilememesini 
nasıl açıklıyorsunuz? 

CEVAP 3) Antalya İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün acil ihtiyacı olan LC MS MS 
cihazı İhracatçı Birliklerinin mali desteği ile 22.10.2007 tarihinde bahsi geçen kuruma teslim 
edilmiştir. Yeni cihazın çalışmaya başlaması ile birlikte talep olması ve ihtiyaç duyulması 
halinde konu ile ilgili uzmanların söz konusu kuruma ataması yapılacaktır. Diğer zirai ilaç 
kalıntı analizi yapan laboratuvarlarımızla birlikte Antalya İl Kontrol Laboratuvarının da 
Rusya Federasyonuna yapılan ihracat haricinde imalat, ihracat, özel istek ve denetim numune 
analizlerinde görevi kesintisiz devam etmiştir. 

SORU 4) Laboratuvar'da, iç piyasaya sunulan ve ihraç edilecek ürünlerin numune analizi için 
ne kadar ücret alınmaktadır? Bu ücretlerde bir indirime gidecek misiniz? 

CEVAP 4) İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde denetim ile ilgili yapılan numune 
analizleri ücretsiz yapılmaktadır, İthalat, İhracat ve özel istek numunelerine ait analizlerde, 
her grup için 200 YTL ücret alınmaktadır. Bu ücretlerden ihracatta % 50, özel istek 
analizlerinde ise % 20 indirim yapılmaktadır. 

SORU 5) Üreticilerin zirai ilaç kalıntıları konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak 
Antalya'da hangi etkinlikler düzenlenmiş, ne sonuç alınmıştır? 

CEVAP 5) Antalya İl Müdürlüğünce 2002-2007 yılları arasında üreticilere yönelik 
gerçekleştirilen zirai ilaç kalıntıları konusundaki eğitim çalışmaları aşağıdaki gibidir: 

410 eğitim toplantısı düzenlenmiş ve 11.247 üretici eğitim çalışmalarına katılmıştır. 

2.370 adet zirai ilaç bayisine eğitim çalışması düzenlenmiştir. 

Bununla beraber, "Tarımsal Ürünlerde İlaç Kalıntılarının Önlenmesi Projesi" çerçevesinde 16 
çiftçi ailesine yönelik 65 dekar örtü altı alanda Entegre Mücadele ve Biyolojik Mücadele 
konularında bilinçlendirme çalışmaları uygulamalı olarak yapılmış, üreticilerin örnek üretim 
yapmaları ve çevredeki üreticilere de çalışmalar gösterilerek kalıntısız, kontrollü üretim 
yapmaları sağlanmıştır. 

70 üreticiye de "Tarımsal Ürünlerde İlaç Kalıntılarının Önlenmesi Projesi" çerçevesinde 350 
da alanda eğitim çalışmaları uygulamalı olarak verilmiştir. 

2 radyo programında "Zirai Mücadelenin Önemi ve İlaçlı Mücadelede Doğru İlaç Seçimi" 
konusu işlenmiştir. 

."Zirai Mücadele İlaçlarının Güvenli ve Etkin Kullanım İlkeleri" konulu 1 adet radyo 
programı ile yerel televizyonda 3 program gerçekleştirilmiştir. 

Zirai ilaç kalıntısı ile ilgili 3 adet radyo programı ile 1 adet televizyon programı 
düzenlenmiştir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Şahin MENGÜ 

Manisa Milletvekili 
Esas No :77 965 

Manisa Belediyesinin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisine talip olduğu ve bu 
konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğu Manisa yerel 
basınında yer aldı. Bu haberler Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma Enstitüsünden sonra 
Bağcılık Enstitüsünün de kapatılma endişelerini gündeme getirdi. 
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Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 1930 yılında bölgede üzüm üretimini geliştirmek 
amacıyla kurulmuş ve bu güne kadar yaptığı çalışmalarla Manisa ve bölgesinde çekirdeksiz 
kaliteli kuru üzüm üretimini geliştirerek ülkemizin dünya üzüm piyasalarında söz sahibi 
olmasına büyük katkı sağlamıştır. Atatürk'ün emriyle kurulan 13 enstitüden birisi olan Manisa 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Manisa merkezine çok yakın bir yerde 454.000 m2 arazi 
üzerinde kuruludur, idari birimleri, laboratuarları, seraları, araştırma bağları, gen kaynağı 
bağlarının kurulu olduğu arazide halen 20 araştırma projesi yürütülmektedir. 77 yıldır ülke 
tarımına hizmet veren enstitü 100'ün üzerinde yayınlanmış bilimsel yayınları ve sürekli yayın 
organlan ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bölge çiftçisi ve üreticileri tarafından 
kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Enstitüde 2006 yılı raporlarına göre 1.250.000 tüplü 
fidan ve dikimlik, aşılık çelik üretimi yapılmış ve bunlar Manisalı çiftçilere dağıtılmıştır. 
Asma ve üzüm hastalıkları ile ilgili yapılan araştırma ve alınan önlemlerle Manisa bağcıları 
kaliteli üzüm üretmektedir. Burada üretilen asma fidanları ile üzüm üretimi oldukça gelişmiş 
ve Manisa'yı tarımsal üretimde 81 İl içerisinde ilk sıraya taşımıştır. 

Belediyenin talepte bulunduğu enstitünün 250.000 m 'lik arazi üzerinde kuruma ait 
laboratuarlar, seralar, araştırma ve gen kaynağı bağları kurulu bulunmaktadır. Enstitü 
tarafından yürütülen araştırma projeleri Belediye Başkanının boş olduğunu iddia ettiği ve 
talepte bulunduğu arazi üzerindedir. 

Manisa Belcdiyesi'nin belediyeye ait arazilerinin çoğunu, yandaşlarına ve yabancı şirketlere 
sattığı düşünüldüğünde, Belediyenin bu alanda spor kompleksi yapacağı iddiaları 
Manisalılarca inandırıcı bulunmamaktadır. Ayrıca arazinin Belediyeye devredilmesi uzun 
yıllardır devam eden araştırma projelerinin yarım kalması ve bu güne kadar verilen emeğin 
bir kalemde silinmesi demektir. Bunlara göre; 

SORU 1) Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün kapatılması veya taşınması konusunda 
herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 1) Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün kapatılması veya taşınması konusunda 
herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. 

SORU 2) Bakanlığınıza bağlı araştırma enstitülerinde tarım ve hayvancılıkla ilgili üretimler 
durdurulup, ürünlerin ithalat yoluyla temin edilmesinin amacı nedir? 

CEVAP 2) Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerinde tarım ve hayvancılıkla ilgili üretim 
yapılmamaktadır. Bu konularla ilgili olarak sadece araştırma çalışmaları yürütülmektedir. 

SORU 3) AKP Hükümetinin iş başına geldiği 2002 Kasım ayından bu yana Bakanlığınıza 
bağlı açılan ve kapatılan araştırma ve kontrol enstitülerinin sayısı ne kadardır, isimleri nedir? 

CEVAP 3) 2002 Kasım ayından bu güne kadar Bakanlığımıza bağlı herhangi bir araştırma ve 
kontrol enstitüsünün açılması ya da kapatılması söz konusu olmamıştır. Bakanlığımızca 
uygun görülen bazı enstitüler birleştirilmiştir. 

SORU 4) Manisa Belediye Başkanının Enstitü arazisinin belediyeye verildiği yönünde basına 
yaptığı açıklamalar doğru mudur? Bu arazinin Manisa Belediyesine verilmesi düşünülüyor 
mu? 

SORU 5) Enstitü arazisinin belediyeye devri ile ilgili Tarımsal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünden, Manisa Bağcılık Enstitüsü İdaresinden ve diğer birimlerinizden görüş alındı 
mı? Alındı ise bu görüşler hangi yönde ve nelerdir? 

SORU 6) Enstitü tarafından yürütülen projelerin yarım bırakılarak sonlandırılması konusunda 
enstitü idaresine bir talimat verilmiş midir? Eğer böyle bir talimat verildiyse halen devam 
eden araştırma projelerinin durumu ne olacaktır? 

CEVAP 4-5-6) Enstitü arazisinin Manisa Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi söz konusu 
değildir. 

- 3 0 3 -



TBMM B:40 18 . 12 . 2007 

33.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, izinsiz halka arz eylemi gerçekleştirdiği iddia 
edilen bir şirketin denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ek-
ren 'in cevabı (7/969) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nazım Ekren tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^ ^ W . 
Bihlun TAMAYLIGİL 

istanbul Milletvekili 

TBMM'nin 22.Dönem çalışmaları sırasında, Sermaye Piyasası 

Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz halka arz eylemi gerçekleştirmiş olan 

şirketler hakkında Meclisimiz bünyesinde bir araştırma komisyonu 

kurulmuş ve komisyon sonuç raporunu yayınlamıştır. 

Araştırma kapsamına alınmış bulunan YİMPAŞ Holding ve grubun diğer 

şirketleri de incelenmiştir. İşleyen sürecin devamında yazılı ve görsel 

basında adıgeçen şirketin ulusal bir TV Kanalı olan Kanal 7'ye para 

aktarımı ile ilgili önemli iddia ve belgeler yayınlanmıştır. 19.12.2006 tarihli 

soru önergesiyle resmi makamlardan bu iddialar hakkında yapılan takibat 

sorulmuştur. 

SPK tarafından 15.01.2007 tarih B.02.1.SPK.1.60-56 sayılı verilen cevap 

içeriğinde "Yeni Dünya İletişim A.Ş. (bilinen adıyla Kanal 7) nezdinde 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4. maddesine aykırı olarak izinsiz halka 

arz eyleminde bulunup bulunulmadığının tespitine yönelik denetim 

çalışmaları sürdürülmektedir." denmiştir. 

Yukarıda belirtilen kapsamda: 

1) SPK'nın dile getirdiği denetim halen devam etmekte midir? 

2) Denetim neticelendi ise sonuç raporunun içeriği nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B .02 .0 .003/01-H8İ * •?-. / rL/2007 

Konu : 7/969 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkaniığı'nın 03.12.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/969-1944/4542 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanhğı'na sunulan 7/969 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkaniığı'nın 03.12.2007 tarih ve B.02.1.SPK. 1.60-1327-28576 
sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Nazım EKREN 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EK: Sermaye Piyasası Kurulu Başkaniığı'nın 03.12.2007 tarih ve B.02.1 .SPK.l .60-1327-
28576 sayılı yazısı. 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Sermaye Piyasası Kurulu 
Sayı :B.02.1.SPK.1.60-J3zq- O3/1İ/2007 
Konu : Soru Önergesi 9 8 Ç 7 f' 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: 28.11.2007 tarihli faksınız 

İlgi faksınızda, İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevaplanması hususunda gereği istenmektedir. 

İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL tarafından 22.11.2007 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığt'na verilen soru önergesinde; TBMM 22. Dönem 
çalışmaları kapsamında izinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirketlere ilişkin olarak Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulduğu, araştırma kapsamında bulunan Yimpaş Holding tarafından 
Kanal 7 adlı şirkete para aktarıldığı yönünde basında haberlerin çıktığı, 19.12.2006 tarihli 
soru önergesi ile konuya ilişkin olarak resmi makamlar tarafında herhangi bir işlem yapılıp 
yapılmadığının sorulduğu, 15.01.2007 tarihinde verilen cevapta Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından Yeni Dünya İletişim A.Ş. (bilinen adıyla Kanal 7) nezdinde Sermaye Piyasası 
Kanuna aykırı olarak halka arz eyleminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla denetim 
çalışmalarının devam ettiğinin bildirildiği ifade edildikten sonra; Yeni Dünya İletişim A.Ş. 
nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4. maddesine aykın olarak halka arz eyleminde 
bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla Kurulumuz tarafından yapılan denetim 
çalışmasının halen devam edip etmediği, denetim neticelendi ise sonucunun ne olduğu 
konusunda bilgi talep edilmektedir. 
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Yeni Dünya İletişim AŞ . nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4. maddesine aykırı 
olarak halka arz eyleminde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla Kurulumuz 
tarafından yapılan denetim çalışması tamamlanmış olup, Yeni Dünya İletişim A.Ş. tarafından 
Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı biçimde halka arz yapıldığı yönünde kesin bir yargıya 
ulaşılamaması nedeniyle Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-4 maddesi 
uyarınca herhangi bir işlem yapılmamasına karar verilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kurul Başkanı 

34.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Tekelin, bir mal alımı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1007) 

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

Aşağıda yer alan sorularımın Mal iye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Av . İsa G Ö K 
Mersin Milletvekili 

21 Kasım 2007 günü basında; "29 T e m m u z 2004 tarihinde ispanyol M T S 
Tobacco S.A. firmasından (Fzcod Dubai şirketi aracılığıyla) Tekel 'e 8 adet 
kullanılmış karton kutu makinesi satışının yapıldığı, bu satışın 31 Temmuz 2004 
tarihinde Mal iye Bakanlığı tarafından onaylandığı , 2 Ağustos 2004 tarihinde de 
sözkonusu İspanyol firmasının A.Ümraniye 'de Family Finance ' ın şubesine, 
Mal iye Bakanının oğlu Abdullah Unakıtan ile kızı Zeynep Basutçu Unakı tan ' ın 
sahibi olduğu A .B . Gıda San. ve Tic. A.Ş. 'n in hesabına 30 bin dolar gönderdiğ i" 
haberi yer almıştır. Habere göre, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ' ın oğlu ve 
kızının şirketinde santral memurluğu yapan Sedat Güngörmüş, yanına şirketin 
muhasebe müdürü Metin Şallı 'yı da alarak gidip bu parayı çekmiştir. Maliye 
Bakanı 'n ın oğlu ve kızı bu para akışının ortaya çıkması üzerine paranın santral 
memuruna geldiğini belirtmiştir. Basında yer alan bu habere kaynak olarak, 
Kanaltürk TV 's inde yayınlanan "Yolsuzluk ve Yoksulluk" adlı program ve 
Hazine Başkontrolörü Uğur Kartal ' ın 3 Nisan 2007 tarihli 369-1 sayılı 747 
sayfalık raporu gösterilmektedir. 

S O R U 1- Mal iye Bakanlığı tarafından İspanyol M T S Tobacco S.A. firmasından 
(Fzcod Dubai şirketi aracılığıyla) Teke l ' e yapılan 8 adet kullanılmış karton kutu 
makinesi satışı onaylanmış mıdır? Böyle bir satış işlemi Bakanlığınızca hangi 
usul ve esaslarla, ne gibi inceleme ve araştırmalar yapılarak onaylanmaktadır? 

S O R U 2-Başında bulunduğunuz Maliye Bakanlığı tarafından bahse konu satış 
işleminin onaylanması karşıl ığında çocuklarınıza ait A.B. Gıda San. ve Tic. 
A.Ş. 'n in hesabına 30 bin dolar gönderi lmiş midir? İspanyol MTS Tobacco S.A. 
firması bu parayı neden göndermiştir ? Bu paranın karşılığında oğlunuz ve 
kızınızın şirketinden ne gibi bir mal veya hizmet almıştır? 

)oc ran EROL 
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S O R U 3 - Basında, Maliye Bakan ı 'n ın oğlu ve kızının bu para akışının ortaya 
çıkması üzerine paranın santral memuruna geldiğinin belirtildiği ifade 
edilmektedir . Maliye Bakanl ığı 'n ın onayı ile Tekel 'e kullanılmış 8 adet makine 
satan İspanyol firması'nın bir santral memuruna 30 bin dolar gibi bir meblağı 
göndermesinin akla yatkın ne gibi bir nedeni vardır? 

S O R U 4- Hazine Başkontrolörü Uğur Kartal ' ın 3 Nisan 2007 tarihli 369-1 sayılı 
747 sayfalık raporu üzerine gündeme gelen bu haberler dolayısıyla adı geçen 
Başkontrol hakkında Bakanlığınız aracılığıyla herhangi bir o lumsuz işlem 
yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.OKA.0.00/310//j^ ./^/l2/2007 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06.12.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1980 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Mersin Milletvekili Sayın Av. İsa GÖK'e ait 7/1007 esas nolu 
yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiştir. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Baş kontrolörünün 03.04.2007 tarih, 369/1 sayılı 
raporunda yer alan iddialar nedeniyle basında "Tekel Yolsuzluğu" başlığıyla tekrar gündeme 
getirilen ve soru önergesine konu yapılan "Tekel A.Ş. sigara paketleme makineleri ihalesi", 

us.» zamanında her türlü idari ve adli kovuşturmadan geçerek, makinelerin yeni ve kullanılmamış 
olduğu, hazine zararının bulunmadığı, ihalenin usul ve yasalara uygun yapıldığı hususu gerek 
müfettiş raporları, gerekse yargı kararlanyla kesinlik kazanmıştır. 

Nitekim söz konusu ihale nedeniyle imzasız üç şikâyet dilekçesi ve basında yer alan 
haberlere dayanılarak, organize suçlara bakan Beşiktaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2005/556 
Hazırlık Numarasına kayıtlı dosyasıyla yapılan kovuşturma sonucunda; 30.05.2005 tarihli kararla 
organize suç yönünden "Sanıkların işlediği iddia edilen suçun, 4422 sayılı organize suç 
örgütleriyle mücadele yasasına aykırılık teşkil etmediğine, bu nedenle sanıklar hakkında 
bu yönden TAKİBATA MAHAL OLMADIĞINA" karar verilmiş, diğer yandan aynı günlü 
"Yetkisizlik Karan" ile de ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlanyla ilgili 
olarak Başsavcılıklarının görevsiz olması nedeniyle evrak, tahkikat yapılmak üzere İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Bunu takiben; TEKEL A.Ş. görevlileri hakkında İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
2005/242 esasına kayden "ihaleye fesat karıştırma" suçundan kamu davası açılmıştır. 

Söz konusu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda; "ithal edilen 
makinelerin eski değil yeni olduğu, ihaleye fesat karıştırılmadığı, olayda herhangi bir 
hazine zararının bulunmadığı" gerekçeleriyle sanıkların mesnet suçtan BERAATLERİNE 
karar verilmiş ve bu karar 17.11.2005 tarihinde kesinleşmiştir. 

- 3 0 7 -



TBMM B:40 18 . 1 2 . 2007 

Müteakiben, konuyu kambiyo mevzuatı yönünden incelemekle görevlendirilen Hazine 
Baş kontrolörü Uğur KATAR, kendisine verilen görev ve yetki sınırlarını aşarak gümrük 
müfettişi raporunda yer alan ve Bakanlığımızca incelenmesi istenilen ihale işlemlerini de 
inceleyerek düzenlediği 03.04.2007 tarih ve 369/1 sayılı raporda; Ankara İdare Mahkemesinin 
makinelerin eski olduğu yönündeki görüşüne dayanarak, ihaleye fesat karıştırma suçundan 
beraatla neticelenen ve kesinleşen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi kararına ilişkin olarak 
yargılamanın yenilenmesi isteğinde bulunmuştur. Bu istekte bulunurken yargılamanın 
yenilenmesi ile birlikte, yeniden yapılacak yargılamada oğlum Abdullah UNAKITAN ile 
Faisal Finans yöneticilerinin de dahil olduğu 11 kişi hakkında da savunmalarının 
alınmasını müteakip, ihaleye fesat karıştırma suçundan kovuşturma yapılmasını talep 
etmiştir.Bir başka deyişle, yargılanmanın yenilenmesi talebinin mahkemece kabulü halinde, adı 
geçen 11 kişinin de aynı suçtan muhakemesi söz konusu olacaktı. 

Yargılamanın yenilenmesi talebine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iştirak edilerek 
konu görüşülmek üzere İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne intikal ettirilmiştir. Bu sefer, 
beraat kararını veren mahkeme heyeti dışında, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
üyelerinden oluşturulan yeni bir heyet marifetiyle yapılan incelemede; önceki beraat kararı 
gerekçelerinin tamamen yerinde olduğu görüşüyle, "makinelerin eski değil yeni olduğu, hazine 
zararı bulunmadığı, ihaleye fesat karıştırılmadığı" hususları 29.06.2007 tarihli "EK 
KARAR" ile bir kez daha tevsik edilerek, gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
yargılamanın yenilenmesi talebi ve gerekse Hazine Baş kontrolörünün iddia ve talepleri 
reddedilmiştir. 

Bu kararla; Tekel A.Ş. görevlilerinin kamu ihale kanununa aykırı hareket 
etmedikleri, makinelerin eski değil yeni ve kullanılmamış olduğu ve tek kuruş hazine zararı 
bulunmadığı hususları bir kez daha kesinlik kazanmış, kaziye-i muhkem hale gelmiştir. Bir 
başka deyişle, organize suç işlendiği savı dahil her yönden muhakemesi yapılarak beraat karanna 
muhatap olmuş ve yargılamanın yenilenmesi talebi de reddedilmiş bulunan, yani yargısal süreci 
tamamlanmış olan bu konuda, sanki hiçbir şey yapılmamış gibi konu yeniden gündeme taşınmak 
istenmektedir. 

Hal böyleyken, bazı basın ve siyasi parti mensuplarınca halen "Tekel Yolsuzluğu" veya 
"İkinci El Makine" gibi deyimler kullanması, hukukun üstünlüğü prensibiyle bağdaşmamakta 
olup, Türk yargısına yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Yüce mahkeme kararları karşısında 
tamamen iftira niteliği taşıyan bu söylemler, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktan öte 
bir anlam taşımamaktadır. 

Kaldı ki; diğer Kamu İktisadi Kuruluşlarının ihalelerinde olduğu gibi, Tekel A.Ş.'nin 
makine alımı ile ilgili ihalesinde de, gerek ihaleye çıkış ve gerekse ihale sonucunun onayı, 
kurumun yönetim kurulunun yetkisinde bulunduğundan, söz konusu ihalenin Bakan olarak 
tarafımdan onaylanması hiçbir suretle söz konusu olmamıştır. Bu konuda da gerçekler çarpıtılmış 
olup, olay şahsımla ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. 

Yine, makine alımına ilişkin olarak basının gündeminde yer alan başka bir konu da; adı 
geçen Hazine Baş kontrolörü raporunda ileri sürülen "Tekel A.Ş. yetkililerinin eski makineleri 
yeni olarak beyan ederek gümrük idaresini yanılttıkları" yönündeki iddianın Kadıköy Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikali üzerine, Savcılık Makamfnca Tekel A.Ş. görevlilerinin her birine 
43.830.634 YTL'lik para cezası verilmesi ve bu idari para cezasının da Kadıköy Sulh Ceza 
Mahkemesince onaylanarak kesinleştiği söylemi ile ilgilidir. 

Oysa ki gerek İTÜ Makina Fakültesi'nden oluşturulan üç kişilik bir bilirkişi heyetince 
hazırlanan bilirkişi raporunda "makinelerin eski değil, yeni olduğunun" tespiti, gerekse görevli 
Gümrük Başmüfettişi İsmail Sabri SARI tarafından düzenlenen 12.07.2006 tarih ve 2 sayılı 
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soruşturma raporunda; "makinelerin eski değil yeni olduğunun, yapılan ithal işlemlerinde 
gümrük mevzuatı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine aykırı bir fiil 
bulunmadığının" belirlenmesi ve yine Tekel makinelerinin ithali konusunda 2006 yılında 
Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan 
29.09.2006 tarih, 2006/24042 sayılı takipsizlik kararı verilmiş olması ve ayrıca iddia edilenin 
aksine, Tekel A.Ş. görevlilerinin haklarında verilen idari para cezalarına karşı, Kadıköy Sulh 

Ceza Mahkemeleri nezdinde yapmış oldukları itirazlar neticesinde, Kadıköy 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nce 4 Tekel görevlisinin itirazı haklı bulunarak, para cezasının kaldırılmış 
olması karşısında, bu konuda da ileri sürülen "idari para cezalarının kesinleştiği" yönündeki 
iddialann ne kadar afakî ve gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir. 

Diğer taraftan, bazı milletvekillerince sümenaltı edilerek işleme konulmadığı iddia edilen 
"Başbakanlık Raporu"ndan aslında Hazine Baş kontrolörünün Raporu kastedilmektedir ki, bu 
rapor iddialann aksine, ilgili-ilgisiz tüm adli mercilere intikal etmiş ve işlem görmüş 
bulunmaktadır. (Zira; Tekel görevlilerinin 43.830.634.-YTL idari para cezasına muhatap 
olmaları, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılamanın yenilenmesi talebinin incelenmesi, 
kambiyo mevzuatı yönünden İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkcmesi'nde kamu davası açılması bu 
rapor üzerine gündeme gelen konulardır.) 

Esasen Tekel ihalesiyle ilgili konu, en yetkili birim olan Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nca her türlü boyutuyla incelenmiş olup, düzenlenen 29.06.2007 tarih, 14/07-24 sayılı 
Raporda; ihaleyle ilgili hiçbir usulsüzlük ve hazine zararı bulunmadığı hususu bütün tereddütleri 
giderecek biçimde tespit ve tevsik edilmiştir. 

Söz konusu ihale işlemlerinde A.B. Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'ne herhangi bir kişi tarafından 
herhangi bir ödeme yapılmamıştır. A.B. Gıda San. Ve Tic. A.Ş. söz konusu işlemlerin hiçbir 
tarafı da değildir. Basında yer alan haberlerde ihalenin onaylanmasına müteakip Sedat 
Güngörmüş'e verildiği ifade edilen 30.000 USD'nin hazine Baş kontrolünün raporundan 
görüldüğü üzere gerçekte 30.07.2004 tarihinde Mediterrian Tobacco Systems FZCO'nun bir 
fınans kurumunun merkez şubesindeki hesabından aynı fmans kurumu Ümraniye Şubesindeki bir 
başka hesabına aktarılmış bir para olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle ihalenin onayı ile paranın verilmesi arasında kurulan irtibat gerçek dışıdır. 
Kaldı ki iddia edilen Sedat Güngörmüş'e verilen para 31.12.2004 tarihinde verildiği söz konusu 
rapordan da anlaşılmaktadır. Oysa Sedat Güngörmüş'ün söz konusu raporda da açıkça ifade 
edildiği üzere SSK Kadıköy Sigorta Müdürlüğünün yazısından anlaşılacağı üzere 10.02.2005 
tarihinde A.B. Gıda San. ve Tic. A.Ş. nezdinde çalışmaya başladığı yani 31.12.2004 tarihinde 
A.B. Gıda San. ve Tic. AŞ. de çalışmadığı, sonrasında ise işten ayrıldığı açıkça görülmüştür. Bu 
nedenle söz konusu ödeme ile A.B. Gıda San ve Tic. A.Ş. arasında bir ilişkinin varlığım iddia 
etmek son derece yersizdir. Üstelik hazine Baş kontrolörü raporunda da bu iddiaları 
destekleyecek Sedat Güngörmüş'ün ifadesi dışında başka bir delil ve kayıta yer verilmemiştir. 

Yukarıda açıkladığım ve her biri yargı kararlarıyla belgelendirilmiş bulunan bu 
gerçekler karşısında, ileri sürülen iddiaların, ne denli boş ve hukuki dayanaktan yoksun, 
gerçeklerin tamamen çarptırıldığı ve şahsımla ilişkilendirilmeye çalışılmakta olan birer iftiradan 
ibaret olduğunu, kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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35.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Dolmabahçe Sarayındaki makam odası tahsisine ve 
milletvekili maaşlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pak-
dil'in cevabı (7/1154) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın 
Koksal TOPTAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
için kaç makam odası tahsis edilmiştir? Odaların tefrişatı için ne 
kadar harcama yapılmıştır? TBMM'ne ait saray ve köşklerde başka 
makam odası var mıdır? 

2- Milletvekili maaşları, üst kurul ve diğer kamuda çalışan üst düzey 
memurlar (iki maaş, ikramiye vb. dahil) göz önüne alındığında maaş 
skalasınm kaçıncı sırasında yer almaktadır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1154-1496/3743 1 7 tali 2007 

Sayın Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

tlgi: 9/11/2007 tarihli ve (7/1180) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Dolmabahçe Sarayındaki makam odası tahsisine ve milletvekili maaşlarını ilişkin, 
ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

vzat PAKDII Nevzat PAKDIL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap L- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 15 Aralık 2004 tarih ve 
60 sayılı Kararının 3 üncü maddesi uyarınca, Dolmabahçe Sarayı müştemilatından, girişi 
Beşiktaş Barbaros Hayrettin İskelesi yanında, Saraydan bağımsız bir yapı olan Musahiban 
Dairesi, her türlü giderleri Başbakanlıkça karşılanmak kaydıyla, Başbakanlık kullanımına 
tahsis edilmiştir. Dolmabahçe Sarayında, Sayın Başbakan için ayrı bir makam odası tahsis 
edilmemiştir. 

Başbakanlığın kullanımına tahsis edilen Musahiban Dairesinin tefrişat giderleri, tahsisle 
ilgili TBMM Başkanlık Divanı Karan gereği, Başbakanlık tarafından karşılanmıştır. 

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlarda, Musahiban 
Dairesinden başka, Başbakan adına tahsisli herhangi bir makam odası bulunmamaktadır. 

Cevap 2.- Milletvekili maaşlarının, maaş skalasının kaçıncı sırasında olduğuna ilişkin 
bir bilgi kurumumuzda bulunmamaktadır. Ancak bu konuyla ilgili olarak Maliye 
Bakanlığından bilgi talep edilmiştir. İstenen bilgi temin edildiğinde tarafınıza gönderilecektir. 

36.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kiralanan ek binanın tadilatına ilişkin sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/1173) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Koksal TOPTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Taylür^SÜN^R 
Antalya Milletvekili 

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın eski binası, TBMM tarafından ilgili 
Bakanlıktan kiralanıp, ek bina olarak TBMM'nin bünyesine katılmıştı. Binanın 
tadilatının TBMM Yasama Yılı başlamasıyla beraber biteceği ve idari birimlerin 
hepsinin buraya taşınacağı söylenmişti. Bu bina içinde tadilat yapılarak, 
TBMM'nin idari işler binası olarak hizmete girmiştir. 

SORU 1 : Müteahhide hakediş bedeli olarak bugüne kadar ne kadar ödeme 
yapılmıştır? ödemeler in hepsi yapılmış mıdır, yoksa hala sürmekte midir? 

SORU 2 : Tadilat TBMM yasama yılı başlaması ile birlikte mi bitirilmiştir ve 
teslimatı yapılmıştır? İdari birimler ne zaman buraya taşınmışlardır? Bütün idari 
birimler ek binaya taşınmış mıdır? 

SORU 3 : Tadilat için hangi firmalara yetki verilmiştir? Başlanan şirketle mi 
devam edilmiştir? Yoksa şirket değişikliğine gidilmiş midir? Eğer gidildiyse neden 
bu değişikliğe gerek duyulmuştur? 
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SORU 4 : Binanın tadilatı çerçevesinde yapılan değişiklikler nelerdir? Buralarda 
yer açmak gerekçesiyle bazı kolonların kesildiği öne sürülmektedir, bu iddia 
doğru mudur? 

SORU 5 : Ek binada kaç personel görev yapmaktadır? Eğer kolonlardan bazıları 
kesildiyse burada çalışan insanların hayatları tehlikede değil midir? 

SORU 6 : Ülkemizin deprem kuşağında olduğu göz önünde bulundurulursa, bu 
bina kaç şiddetinde depreme dayanıklıdır? Parlamentoya ait mevcut binaların 
depreme karşı sağlamlaştırılması gündeminizde midir? 

SORU 7 : Kısa bir süre için kiralanan ek binaya bu kadar tadilat yaptırmak sizce 
ne kadar doğrudur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1173-2117/4825 

Konu: 

Sayın Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 

İlgi: 27/11/2007 tarihli ve (7/1173) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Kiralanan ek binanın tadilatına ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Nevzat PAKDİL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

- 3 1 2 -

1 7 AraU 2007 



TBMM B: 40 18.12.2007 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
G E N E L SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar MüdUrlUğü 

C E V A P L A R : 

Cevap 1.- S İMTAŞ Müh.Tic.Ltd.Şti. taahhüdü altında tamamlanan ve geçici kabulü 
yapılan T B M M Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binasının kesin hesabı 2.714.533,95 YTL, dir. 

Cevap 2 . - T B M M Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası tadilatı 12/7/2007 tarihinde 
bitirilmiş olup, işin geçici kabulü 12/7/2007 tarihinde yapılmıştır. Ek Hizmet Binasına 
taşınması planlanan bütün birimler, Ağustos ve Eylül aylarında taşınma işlemini 
tamamlamışlardır. 

Cevap 3.- T B M M Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası tadilatı; 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu uyarınca Açık İhale Usulü Anahtar Teslim Götürü Bedel Esası doğrultusunda 
yapılmıştır. İhaleye katılan 14 firma arasından 1 inci sırada yer alan ve en uygun teklifi veren 
SİMTAŞ Müh. Tic. Ltd. Şt i 'ne ihale edilmiştir. Ek Bina tadilat işi bu firma tarafından 
tamamlanmıştır. 

Cevap 4.- 1946 yılında, o dönemin mühendislik kavram ve yöntemleri ile tasarlanıp 
yapılmış olan tarihi binanın taşıyıcı sistem elemanları, Gazi Üniversitesi 
Mühendislik- Mimarlık Fakültesinin teknik raporu doğrultusunda; "Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çelik profiller ile güçlendirilmiştir. 
Ayrıca yer döşemesi, tavanlar, duvarlar, pencere ve kapı doğramaları, kalorifer kazanı, 
havalandırma tesisatları, otomasyon ve çatı sistemleri yenilenerek kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. 

Ana taşıyıcı durumunda olan kolonların kesilmesi söz konusu olmadığı gibi, binanın 
depreme karşı performansının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için zemin etüdü 
yaptırılmıştır. Kolonlardan ve kirişlerden Yönetmeliğin öngördüğü yeterli sayıda karot (beton) 
örnekleri alınmış, çıkan değerler neticesinde binanın statik rölevesi hazırlanarak, zayıf 
elemanların güçlendirilmesi için "Takviye Proje" 3 firmadan teklif alınmak suretiyle 
hazırlattırılmış ve İnşaat Mühendisleri Odasına onaylatılarak uygulanmıştır. Bu sayede, 
binanın mevcut kolonlarının taşıma kapasiteleri çelik profiller ile artırılarak, 2006 tarihli 
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir. 

Cevap 5.- T B M M Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binasında 366 personel görev 
yapmaktadır. Bina belirtilen Yönetmelik çerçevesinde, taşıyıcı sistem elemanlarının 
güçlendirilmesiyle, güvenlik seviyesinde, öncelikli olarak "can güvenliği performans kriteri" 
değerlerine ulaşılması hedeflenmiş, düşey taşıyıcı elemanlar (kolonlar) çelik profiller ile 
güçlendirilmiştir. Binanın betonarme sisteminden (temel-kolon-kiriş-döşeme) dolgu duvarlar 
dahil hiçbir eleman kaldırılmamıştır. 

Cevap 6.- Ankara İli 3 üncü derece deprem kuşağında yer almaktadır. Binaların olası 
depremlere karşı dayanımları; mevcut binaların bulunduğu yerel zemin koşulları, bina titreşim 
periyodu ile zeminin hakim periyodu, taşıyıcı sistem elemanlarının süneklikleri (enerji 
sönümleme kapasitesi), mevcut elemanların mukavemet dayanımları ile doğrudan ilişkili olup, 
yukarıdaki esaslarla birlikte bir bütün olarak söz konusu Yönetmelikte yer alan hükümler 
doğrultusunda belirlenir. T B M M Genci Sekreterlik Ek Hizmet Binası Yönetmelik 
doğrultusunda, olası depremlere karşı güçlendirilmiştir. Ayrıca T B M M ' y e bağlı mevcut 
binalarda Yönetmeliğe göre sorgularının yapılarak incelenmesi, önümüzdeki dönemlerde 
gündeme alınacaktır. 

C e v a p 7.- Orman Bakanlığı eski binası tadilat öncesinde, gerek taşıyıcı eleman gerek 
mimari malzeme olarak ekonomik ömrünü tamamlamış bulunmaktaydı. Bu binanın T B M M 
Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası olarak kullanılabilmesi için güçlendirilmesi ve tadilatının 
yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kamu yaran ve idari faaliyetlerdeki süreklilik ilkesi göz önüne 
alınarak; T B M M Genel Sekreterliği bu binadan ayrılsa bile, kamuya ait olan binanın sağlam 
kalması ve istendiğinde diğer kurum ve kuruluşlarca kullanılabilmesi amacıyla binanın tadilatı 
tamamlanmıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

40 İNCİ BİRLEŞİM 
18 ARALIK 2007 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3̂  

5 

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 DAİR 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 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
40 İNCİ BİRLEŞİM 18 ARALIK 2007 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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3 - SEÇIM 
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4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve 
üretiminin tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve İstanbul İlinde 
çevre konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının 
ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

11. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

12. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
13. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

14. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

15. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

16. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı ile 
diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana'daki lagünlerin 
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

19. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

20. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

21. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

22. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın'da 
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

23. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

24. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak zeytinciliğin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

26. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 20 Milletvekilinin, Türkçe'deki bozulma ve 
yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

27. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 Milletvekilinin, uyuşturucu 
kullanımının başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak 
uyuşturucu bağımlılığının ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

28. - Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

29. - Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzasındaki su 
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

30. - Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 Milletvekilinin, madde bağımlılığının 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele edilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

31. - Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 23 Milletvekilinin, bitkisel yağlar, zeytin ve 
zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

32. - İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 Milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının 
toplum üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

33. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki 
kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

34. - Samsun Milletvekili Suat Kılıç ve 25 Milletvekilinin, Türkçe'deki yozlaşma ve 
yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

35. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

36. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
37. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekiİleri İzmir Milletvekili Oktay 

Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

38. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

39. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

40. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 Milletvekilinin, Türkçe'deki bozulma ve 
yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

41. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

42. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, uyuşturucu, alkol ve sigara 
bağımlılığı ile kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve ekonomik etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

43. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

45. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

46. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

47. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehrindeki 
kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

48. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 
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50. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevreye ve 

turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreyle uyumlu 
gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

51. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

52. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

53. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 Milletvekilinin, Eber Gölündeki 
çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 

54. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

55. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, altın arama faaliyetlerinin 
hukuki durumu ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

56. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

57. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 
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1. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Pülümür Dağı-Mutu arası anayolun asfaltlanması 

ve Pertek Köprüsünün yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/22) (2) 
2. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli-Pülümür'de meydana gelen depremlerde 

zarar gören binalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) (2) 
3. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, okul servislerinin denetimine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/85) (2) 
4. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/86) (2) 
5. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Side'deki anıt mezar ve çevresinin bakımına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/137) (1) 
6. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine 

etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) (1) 
7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ziraat Bankası Hanak Şubesinin personel ihtiyacı

na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/140) 
8. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, personel atamaları ile tadilat ve tamirat işlerine 

ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/141) 
9. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süpermarket ve hipermarketlere ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 
10. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bazı baraj ve sulama 

kanalı projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
11. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/146) 
12. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki'deki çok programlı liseye ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 
13. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeşil kartların iptal edilmesine ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 
14. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir okuldaki öğrencilere oruç tutmaya yönelik baskı 

uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 
15. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Amerika seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/152) 
16. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 
17. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Anayasa değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/159) 
18. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir müsteşar yardımcısına tahsis edilen odaya 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 
19. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, TOKİ konutları ve toplu açılış törenlerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 
20. - Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Mersin'deki bazı baraj ve sulama suyu projelerine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 
21. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve sanatkarların kredi kullanımında yaşadığı 

bir soruna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
22. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'ya Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 
23. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez Cami imamının görevden 

alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/172) 
24. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi 

kurulmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 
25. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir konuşmasında kullandığı ifadeye ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 
26. -Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı sınır kapılarının dini bayramlarda açılmasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 
27. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin'den ithal edilen ürünlerin sağlığa uygun olup 

olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 
28. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerinde TOKİ'nin konut yapıp 

yapmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
29. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sanayi sitelerinin elektrik tarifesindeki değişikliğe 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 
30. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da idare ve vergi mahkemesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) 
31. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki bazı köylerin ÇATAK kapsamına 

alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 
32. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı belediye başkanları hakkında bir işlem 

yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 
33. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kütahya Şeker Fabrikasının satışına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 
34. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir beldenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 
35. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir sulama projesi ihalesine ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 
36. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık üreticilerine don afeti hasar paralarının 

ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 
37. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, öğrencilerin belli faaliyetlere katılımının 

yasaklanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 
38. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelerin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 
39. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelerin sosyal yardım yaptığı kişilere ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 
40. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy ilköğretim okulunun yapım ihalesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 
41. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun tamirat ve lojman ihtiyacına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 
42. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Türk Telekom'daki greve ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/195) 
43. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, teşvik kapsamında yatırımcılara 

verilmesi gereken enerji desteklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 
44. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir akarsuyun ıslahına ilişkin Çevre 

ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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45. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir göletin ıslahına ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) 
46. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun Kızlaryolu Barajı projesine ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 
47. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, İstanbul'da yabancı bir üniversitenin yerleşke açtığı 

haberlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 
48. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, miras hukukunda yapılacağı iddia edilen bir 

değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/201) 
49. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Camiler Haftası nedeniyle yayınlandığı iddia edilen 

genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) 
50. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip 

verilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 
51. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip 

verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/204) 
52. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hububat destekleme primleri ödemesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 
53. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 
54. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 
55. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) 
56. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 
57. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 
58. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 
59. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 
60. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 
61. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 
62. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun lojman ihtiyacına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 
63. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 
64. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 
65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 
66. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 
67. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 
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68. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

69. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

70. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

71. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

72. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulu lojmanının onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

73. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

74. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Yeşilkavak Barajı projesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

76. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Gördes Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/229) 

77. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, THY'nin Başbakanlığa satmak için uçak alacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/230) 

78. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep Havaalanındaki kargo ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/231) 

79. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ayanlar Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

80. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Alaşehir Afşar II Barajı projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

81. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bakanların askerlik durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) 

82. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, uzlaşmaya konu vergi ve cezalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

83. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

84. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Anadolu Öğretmen Lisesine ayrılan ödeneğe 
ve bina yapımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

85. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, hayvancılık teşvik primlerinin 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

86. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/239) 

87. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Bandırma'da bazı cadde isimlerinin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

88. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yönetici ve öğretmen atamalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

89. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, serbest veteriner hekimlerin hak ediş bedellerinin 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

90. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, medyadaki kadın ve magazin 
programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/243) 
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91. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir vakfın İstanbul'da yaptığı bir toplantıya 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/244) 
92. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeni açılacak Antalya Devlet Hastanesine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 
93. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) 
94. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) 
95. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Bandırma'da fosfat-asit fabrikası kurulmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 
96. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas'ın bazı köylerindeki toprak tuzlanmasına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 
97. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir belediyenin kanalizasyon projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 
98. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Hazine arazilerini işleyen çiftçilere doğrudan 

gelir desteği ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/251) 
99. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Umurbey sulama projesine ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 
100. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Celal Bayar anıt mezarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 
101.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, sanayi ve ticaret sektörlerinin 

sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) 
102. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 

sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DTP Genel Başkanı hakkındaki bir iddiaya ve 
tahliye edilen terör suçlularına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 

104. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, köylerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

105. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Çaltıcak Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

106. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Kelebek Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

107. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Güneşli Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

108. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polis müdahalesiyle meydana geldiği iddia edilen 
bazı ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

109.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmayla ilgili bir iddiaya ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 

110. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, okullarda dağıtılan kitaplara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

111. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, büyükşehirlerde enerji iletim hatlarının 
yeraltına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

112.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/265) 

113.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) 
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114.- Aksaray Milletvekili Osman ErtuğruFun, Demirci Kasabasının Aksaray'a 

bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 
115.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yol ihalesine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 
116. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Çekerek Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 
117.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi 

uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 
118.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari 

yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 
119. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 
120. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğüyle iş yapan 

müteahhitlere verilen bitüme ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 
121. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ile Gaziantep-

Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 
122.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişindeki 

sinyalizasyon ve işaretleme eksikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

123. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

124. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, geçici personel statüsündeki çalışanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/277) 

125. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, havalimanlarındaki ILS sistemlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

126. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sınır ötesi askeri harekat yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

127. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Amasya'daki bir fabrikanın arıtma sistemine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

128. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'nın bazı köylerinde sebze ve meyvelerde 
görülen kurumanın sebeplerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

129. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ödül töreninde yaşanan olaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

130. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölge istinaf mahkemelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

131. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, futbol kulüplerinin vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

132. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Amasya'daki bir lisede bazı öğrencilere baskı 
uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 
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1. - X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) 

(Dağıtma tarihi: 16.10.2007) (**) 
2. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 16.11.2007) 
3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

8. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

10. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

12. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

21. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

22. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

23. X - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) 

24. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

26. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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27. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/294) (S. Sayısı: 68) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

33. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 
5.12.2007) 

34. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın; Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 6.12.2007) 

35. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

36. X - Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya 
Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

37. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

38. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

39. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
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Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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