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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu ve Genel Başkanı 
merhum Alparslan Türkeş'in 12'nci ölüm yıl dönümüne, 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bazı valilerin uygulamalarına, 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, kamyoncu esnafının sorunlarına, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda grubu olmayan milletvekillerine düşen 
bir üyelik için aday olmak isteyen milletvekillerinin müracaatlarına ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 

2'nci sırasında bulunan, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun (1/675) (S. Sayısı: 330), 

3'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti 
Arasındaki Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının (1/543) 
(S. Sayısı: 263), 

4'üncü sırasında bulunan, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun (1/496) (S. Sayısı: 100), 

5'inci sırasında bulunan, Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun 
(1/569) (S. Sayısı: 239), 

6'ncı sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü 
Çöllü ve 38 milletvekilinin, Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257), 

7'nci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve 
Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu'nun (1/463) (S. Sayısı: 316), 

8'inci sırasında bulunan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/333) (S. Sayısı: 306), 

9'uncu sırasında bulunan, Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun (1/491) (S. Sayısı: 230), 
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10'uncu sırasında bulunan, Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun 
(1/367) (S. Sayısı: 114), 

11 'inci sırasında bulunan, 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'nun (1/288) (S. Sayısı: 22), 

13'üncü sırasında bulunan, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan 
Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/295) (S. Sayısı: 78), 

14'üncü sırasında bulunan, 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'nun 
(1/302) (S. Sayısı: 80), 

15'inci sırasında bulunan, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/339) (S. Sayısı: 62), 

16'ncı sırasında bulunan, 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'nun (1/347) (S. Sayısı: 73), 

17'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/395) 
(S. Sayısı: 136), 

18'inci sırasında bulunan, Bolu Milletvekili Fatih Metin'in, 491 Sayılı Denizcilik 
Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu'nun (2/137) (S. Sayısı: 228), 

24'üncü sırasında bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin 
Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu'nun (2/8) (S. Sayısı: 89), 

25'inci sırasında bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu'nun 
(1/458) (S. Sayısı: 90), 

32'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun 
(1/284) (S. Sayısı: 38), 

33'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 
Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/287) (S. Sayısı: 39), 
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35'inci sırasında bulunan, Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun 
(1/304) (S. Sayısı: 59), 

38'inci sırasında bulunan, Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/300) (S. Sayısı: 66), 

40'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/299) (S. Sayısı: 79), 

42'nci sırasında bulunan, Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 milletvekilinin; 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'in; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86), 

43 'üncü sırasında bulunan, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesinin (2/42) (S. Sayısı: 92), 

44'üncü sırasında bulunan, Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu'nun (1/428) (S. Sayısı: 99), 

45'inci sırasında bulunan, Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 milletvekilinin; Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesinin (2/47) (S. Sayısı: 106), 

46'ncı sırasında bulunan, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu'nun (2/122) (S. Sayısı: 107), 

47'nci sırasında bulunan, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun (1/518) (S. Sayısı: 121), 

48'inci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 milletvekilinin; Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesinin (2/121) (S. Sayısı: 122), 

49'uncu sırasında bulunan, Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasansı ile İçişleri Komisyonu Raporu'nun (1/479) (S. Sayısı: 126), 

50'nci sırasında bulunan, Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/487) (S. Sayısı: 131), 

51'inci sırasında bulunan, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesinin (2/116) (S. Sayısı: 132), 
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52'nci sırasında bulunan, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas ve 6 milletvekilinin, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu'nun 
(2/240) (S. Sayısı: 235), 

55'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel 
ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 245), 

59'uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/317) (S. Sayısı: 286), 

63 'üncü sırasında bulunan, Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti 
ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/354) (S. Sayısı: 317), 

64'üncü sırasında bulunan,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/645) (S. Sayısı: 318), 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

12'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/292) (S. Sayısı: 40), 

19'uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/269) (S. Sayısı: 36), 

20'nci sırasında bulunan,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/326) (S. Sayısı: 287), 

21'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/399) (S. Sayısı: 291), 

22'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti 
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/373) (S. Sayısı: 288), 

23 'üncü sırasında bulunan,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/481) (S. Sayısı: 292), 

26'ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/296) (S. Sayısı: 69), 
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27'nci sırasında bulunan, 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'nun (1/273) (S. Sayısı: 18), 

28'inci sırasında bulunan,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/281) (S. Sayısı: 20), 

29'uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/301) (S. Sayısı: 24), 

30'uncu sırasında bulunan, Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların 
Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/327) (S. Sayısı: 28), 

31 'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/340) (S. Sayısı: 30), 

34'üncü sırasında bulunan, 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'nun 
(1/297) (S. Sayısı: 41), 

36'ncı sırasında bulunan, 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'nun (1/309) (S. Sayısı: 60), 

37'nci sırasında bulunan, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş 
Milletler Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu'nun (1/338) (S. Sayısı: 61), 

39'uncu sırasında bulunan, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporlarının (1/412) (S. Sayısı: 76), 

41'inci sırasında bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçlan Veri 
Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/336) (S. Sayısı: 83), 

53'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya 
Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik 
İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/411) (S. Sayısı: 243), 

54'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/416) (S. Sayısı: 244), 
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56'ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/530) (S. Sayısı: 246), 

57'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/444) (S. Sayısı: 258 ), 

58'inci sırasında bulunan, Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun 
(1/422) (S. Sayısı: 280), 

60'inci sırasında bulunan, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Doku
nulmazlıklarına Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/385) (S. Sayısı: 289), 

61'inci sırasında bulunan, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltil
miş Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri 
Komisyonları Raporlarının (1/386) (S. Sayısı: 290), 

62'nci sırasında bulunan, Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu'nun (1/522) (S. Sayısı: 309), 

Görüşmeleri tamamlanarak, yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi. 

Alınan karar gereğince 6 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 
18.01'de son verildi. 

Meral AKŞENER 
Başkan Vekili 

Murat ÖZKAN Yusuf COŞKUN 
Giresun Bingöl 

Kâtip Üye Kâtip Üye 



B:72 

İL-GELEN KÂĞITLAR 

6 Nisan 2009 Pazartesi 

Tezkereler 

1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/730) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2009) 

2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/731) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2009) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 Milletvekilinin, maden kaynaklarının 
araştırılarak madenciliğe dayalı sanayinin oluşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2009) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İller Bankasınca Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey 
Belediyelerine verilen kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009) 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su parası 
tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19/03/2009) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009) 

2.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, pazar artıkları ile geçimini sağlayanlarla ilgili 
haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009) 

3.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Sulukule'deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009) 

4.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, bazı kişilerin gözaltına alınmalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

5.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, RTÜK'ün çocuklara yönelik internet sitesindeki 
kadınlara yönelik ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20/03/2009) 

6.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, kredi kartı borçlularına yönelik 
açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009) 
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7.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Üsküdar'daki Validebağ Korusuna ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009) 

8.- istanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Birleşik Arap Emirliklerindeki büyükelçilik binası 
ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009) 

9.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Antalya mitingindeki rektör seçimi ile ilgili konuşmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7400) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009) 

10.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, tutuklu ve hükümlülerin nakil taleplerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

11.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bir cezaevindeki kameralı takip sistemine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

12.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, ceza ve tutukevlerindeki sağlık hizmetlerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

13.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir medya kuruluşundaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009) 

14.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadın istihdamına yönelik açıklamasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009) 

15.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, elektrik enerjisindeki fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009) 

16.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Aliağa Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

17.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Aliağa Belediye Encümenin bazı kararlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

18.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, batan bir gemideki kontamine olmuş suyun tahliye 
işiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20/03/2009) 

19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

20.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir mitingde 
yaptığı konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/03/2009) 

21.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun'daki bir gözaltına alma olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009) 

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ülkemizdeki Türkmen kökenli şahısların 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/03/2009) 

23.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, hakkında soruşturma izni verilen belediye 
başkanı ve yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/03/2009) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir ilköğretim okulundaki branş öğretmeni ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 
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25.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, yabancı özel okulların engelli öğrenci almayacakları 
haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/03/2009) 

26.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, bedensel engelli öğrencilerin özel yabancı 
ortaöğretim okulları giriş sınavına alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kayıp bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009) 

28.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Ankara Sincan Devlet Hastanesinin başhekim 
yardımcısı kadrolarına ve dağıtılan döner sermaye paylanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009) 

29.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinin başhekim 
yardımcısı kadrolarına ve dağıtılan döner sermaye paylanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009) 

30.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, Siyah Çay Tebliğindeki değişikliklere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

31.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Antalya'da yaban domuzlarına karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/03/2009) 

32.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009) 

33.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Pamukkale Ekspres seferlerinin durdurulmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009) 

34.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadın istihdamına yönelik açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20/03/2009) 

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yasama dokunulmazlığı dosyalarına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 

36.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali işlemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009) 
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6 Nisan 2009 Pazartesi 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72'ncİ Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanı Sayın Barack Hussein Obama, Genel Kurulun 31 Mart 2009 tarihli 69'uncu Birleşiminde 
alınan karar gereğince biraz sonra bir konuşma yapacaklardır. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 milletvekilinin, maden kaynaklarının araştırı

larak madenciliğe dayalı sanayinin oluşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizdeki yer altı maden kaynaklarımızın ve rezervlerinin ve madenciliğe dayalı sanayinin 

oluşturulabilmesi için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

1) Polat Türkmen 

2) Yahya Akman 
3) Mahmut Durdu 
4) Muzaffer Gülyurt 
5) H. Hacı Sönmez 
6) Sedat Kızılcıklı 
7) Mehmet Daniş 
8) Mustafa Çetin 
9) Hasan Kara 
10) Mehmet NilHıdır 

11) Sadık Yakut 
12) Hakkı Köylü 

13) Mustafa Cumur 

(Zonguldak) 

(Şanlıurfa) 
(Gaziantep) 
(Erzurum) 
(Giresun) 
(Bursa) 

(Çanakkale) 
(Uşak) 

(Kilis) 
(Muğla) 
(Kayseri) 

(Kastamonu) 
(Trabzon) 
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14) Seracettin Karayağız (Muş) 
15) Vahit Kiler (Bitlis) 
16) Ahmet Gökhan Sarıçam (Kırklareli) 
17) Osman Demir (Tokat) 
18) Mehmet Zekai Özcan (Ankara) 
19) Fatih Öztürk (Samsun) 
20) Sebahattin Karakelle (Erzincan) 
21) Mehmet Emin Tutan (Bursa) 
Gerekçe: 
Ülkelerin kalkınması, sahip olunan yeraltı kaynaklarının harekete geçirilmesi ile yakından 

ilişkilidir. Madencilik sektörü ülkelerin sanayileşmesinde lokomotif görevini üstlenmektedir. Ayrıca, 
madencilik faaliyetleri, kırsal kesimlerde yapıldığından hem işsizliği önlemede hem de iç göçü 
dengelemede çok ciddi bir rol üstlenmektedir. 

Ülkemiz, dünyada kendi hammadde ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilen, gerek 
maden çeşitliği ve gerekse maden üretimi açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. 

Endüstriyel hammaddeler, bor madeni ve mermer gibi bazı madenlerde dünya ölçeğinde rezerve 
sahip olmamızın yanı sıra diğer madenler bakımından da (özellikle altın, gümüş, bakır, kurşun-çinko, 
krom, manganez, alüminyum ve arandığında nadir toprak elementleri de dâhil olmak üzere) ülkemiz 
sanayi sektörü için gerekli hammaddeleri karşılayabilecek ve ihraç edebilecek ölçüde rezervlere sahip 
nadir ülkelerden biri konumundadır. 

Bu nedenle, hammaddenin değerlendirileceği cevher zenginleştirme ve nihai ürünlere yönelik 
tesislerimizin sayısının artırılması çok önemlidir. Bu şekilde hem ihracat gelirimizin artırılması, hem 
dışarıdan ithal edilen zenginleştirilmiş ürünlere aktarılacak dövizin ülkemizde kalması sağlanacaktır. 

2004 yılında yapılan Madencilik alanındaki yasal düzenlemeler ile; madencilik sektörü tek bir 
yasal çatı altında toplanarak sektörü arzuladığı tek mevzuat gerçekleştirilmiş, yatırımcıya daha fazla 
ruhsat güvencesi getirilmiştir. Ayrıca bürokratik işlemler azaltılmış ve yasaklar yerine izin 
işlemlerinin belirli kurallar dahilinde ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde alınması 
esası getirilmiştir. Yasanın değişmesi ile madencilik sektöründe belirli oranda bir hareketlilik 
sağlanmıştır. 

Dünyada emtia fiyatları, maden ve metal fiyatları zaman zaman değişkenlik göstermektedir. 
İçinde bulunduğumuz dönemde, küresel krizden dolayı tüketimdeki daralmalar, maden piyasalannı 
haliyle olumsuz yönde etkilemektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar doğal olarak bu durumdan 
asgari derecede etkilenmek için yeni yöntem arayışlarına girmektedirler. 

Gelişmiş ülkelerde GSMH içinde madenciliğin payı %4, dünya ortalaması ise %2 civarında 
gerçekleşmektedir. Ülkemizde, %1,5 civarında olan bu oranın, Türk madencilik sektörünün 
potansiyeli göz önüne alındığında, daha üst seviyelerde olması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Madencilik sektöründe temel amaç; yeraltı kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde 
ekonomiye kazandırılması, sanayinin ve enerji sektörünün hammadde ihtiyacının güvenli ve 
ekonomik olarak karşılanmasıdır. Bu çerçevede, ülkemizin sektördeki ana hedefi, hammadde üretip 
satan bir ülke olmaktan öte, dünya pazarlarında katma değeri yüksek ürünlerde söz sahibi ve 
madenciliği, sanayisi ile entegre olmuş bir ülke konumuna getirmek olmalıdır. 
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Madenciliğe dayalı hammadde ve ürün fiyatlarının uluslararası koşullara bağlı olarak tarih 
sürecinde zaman zaman değer kaybettiği ve geçen süreç içerisinde normalleştiği hepimiz tarafından 
bilinmektedir. Dünyada gelişen olaylardan en az düzeyde etkilenmenin yolu, uluslararası maden 
piyasalarında söz sahibi olabilmemiz, üretimde ileri teknolojilerin kullanımına ve bilgi birikimlerinin, 
üretim için paylaşımına, kaliteli ve özel madencilik ürünü üretimimize bağlıdır. 

Yasal ve yapısal reformlar ile; 
• Madenciliğe dayalı sanayinin geliştirilmesi ve maden kaynaklarımızın ülke ekonomisine 

katkısının arttırılmasına, 
• İthalata dayalı madencilik hammadde ara ve uç ürünlerin, ülkemizde mevcut olanları öncelikli 

faaliyetler kapsamında planlanması ve fiilî tedbirler alınabilmesine yönelik hukuki altyapısının 
oluşturulmasına, 

• Dünya Ölçeğinde bulunan endüstriyel hammadde, metal ve metal dışı madenlerimizin 
üretimlerinin arttırılarak yurt içinde değerlendirilmesine yönelik özel çözüm yöntemleri ve 
uygulamaların sağlanmasına, 

• Çalışma alanlarına göre lisanslanmış, Uzman Proje ve Danışmanlık firmalarının teşkil edilmesine, 
• Madenlerimizin kendi karakteristiklerine ve piyasa koşullarına uygun olarak yönetilmesine, 
• Maden piyasalarının özelliklerine uygun, sektörde kısmi düzenlemeler yapabilme esnekliğine 

sahip kurumun teşekkülüne, 
• Maden piyasalarının özelliklerine uygun, belirli madenlere, kısmi teşvik sistemlerinin 

getirilebilmesine yönelik düzenlemeler yapabilme esnekliğine, 
• Havza madenciliğine dayalı saha geliştirme faaliyetlerinin hukuki alt yapısı geliştirilerek, ülke 

gereksinimlerine uygun olarak tespit edilen madenlerimizin, özel arama projeleri ile aranması, 
geliştirilen rezervlerin bir tesis yapımını da içerecek şekilde yatırımcıların hizmetine sunulmasına, 

• Aramalara daha fazla kaynak aktarılmasına, 
• Günün şartlarına göre optimize edilmiş maden projelerinin ve tesise dayalı madencilik projeleri 

yatırımlarının hızlandırılması için izinlerin alınması işlemlerinin kolaylaştırılmasına, 
• Ülkemiz gereksinimlerine uygun maden cinslerinde, tesis, enerji kaynağı ve hammadde 

kaynağı ile entegre projeler planlanarak, yapılacak ön fizibilite etütleri ile sermaye sahibinin yatırım 
yapmasının sağlanmasına, 

• Maden piyasaları oluşmasına ilişkin temel adımlar atılarak yatırımcıya daha fazla yatırım 
güvencesinin getirilmesine, 

• Maden piyasaları güçlendirilerek, yeni özel ürünlerle, uluslararası piyasalarla rekabet gücünün 
arttırılmasına, 

• Tesislere hammadde güvencesinin sağlanmasına, 
• Mostra madenciliğinden, daha derin madencilik faaliyetlerine geçilerek, rezerv geliştirme 

faaliyetlerinde daha detaylı arama ve daha derin sondaj aramaları gerçekleştirilmesine yönelik yeni 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

BAŞKAN - Önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.28 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
İkinci araştırma önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizdeki maden kaynaklarının durumunun tespiti ve en verimli şekilde değerlendirilebilmesi 

amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması 
açılması için gereğini arz ederiz... 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Başkanlıkça "Hoş geldiniz" 

denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Genel Kurul 

salonumuzu teşrif etmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı locasındaki yerlerini almışlardır. Kendilerine Yüce 
Meclisimiz adına "Hoş geldiniz." diyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar) 

Buyurun, okumaya devam edin. 
1) Veysi Kaynak (Kahramanmaraş) 

2) Yahya Akman (Şanlıurfa) 
3) Mahmut Durdu (Gaziantep) 
4) Muzaffer Gülyurt (Erzurum) 
5) H.Hasan Sönmez (Giresun) 
6) Sedat Kızılcıklı (Bursa) 
7) Hasan Kara (Kilis) 
8) Mustafa Çetin (Uşak) 
9) Mehmet Daniş (Çanakkale) 
10) Hakkı Köylü (Kastamonu) 
11) Mehmet Nil Hıdır (Muğla) 
12) Sadık Yakut (Kayseri) 
13) Mustafa Cumur (Trabzon) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
Değerli milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın 

Barack Hussein Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Sayın Koksal Toptan'in refakatinde 
şu anda Meclisimizi teşrif etmişlerdir. (Ayakta alkışlar) 
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Kendilerine, yüce Meclisimiz adına "Hoş geldiniz." diyorum. 
Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Barack Hussein Obama'yı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Başkan. (Alkışlar) 

IV.- SÖYLEVLER 
1.- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Hussein Obama 'nın, Genel Kurula hitaben 

konuşması (x) 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI BARACK HUSSEİN OBAMA - Sayın 

Başkan, Sayın Başkan Yardımcısı, sayın üyeler; bugün bu Mecliste konuştuğum için onur duyuyorum 
ve ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve müttefikliği devam ettirmeyi amaçlıyorum. 

Bu, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı sıfatıyla yaptığım ilk ülke ziyareti. Daha önce 
G20 zirvesine Londra'ya, NATO zirvesine Strazburg'a, Kehl'e ve Prag'daki Avrupa Birliği zirvesine 
gittim. Bana, ziyaretimi Ankara'ya ve İstanbul'a devam ettirmeyi bir mesaj vermek için yapıp 
yapmadığımı soranlar oldu. Buna cevabım çok kolay: "Evet." Evet. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir müttefikidir. Türkiye, Avrupa'nın önemli bir 
parçasıdır ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte çalışmalı, birlikte çalışarak zamanımızın 
güçlüklerini çözümlemelidirler. 

Bu sabah, gerçekten, Atatürk'ün, sizin ülkenizin kurucusunun mezarını ziyaret ettim. Hakikaten 
de bu ziyaretten, kendisi adına inşa edilmiş olan bu anıttan çok etkilendim çünkü kendisi tarihin 
şeklini değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk'ün yaşamına ait en büyük anıt hiçbir şekilde taştan ya da 
mermerden inşa edilemez, kendisinin bırakmış olduğu en büyük miras Türkiye'nin canlı laik 
demokrasisidir ve bu Meclis de bunun devamını sağlamaktadır bugün. (AK PARTİ, CHP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

Tabii ki bu günlere kolay ulaşılmadı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Türkiye rahatlıkla 
yabancı güçlere teslim olabilirdi, kendi sınırında hak edenlere teslim olabilirdi, bunun yanı sıra bir 
imparatorluğu devam ettirmeyi de tercih edebilirdi ama Türkiye farklı bir gelecek benimsedi, 
kendisini yabancı kontrolden uzaklaştırdı, bir cumhuriyet kurdu ve bu cumhuriyet hem Amerika 
Birleşik Devletleri'nin hem de diğer dünya ülkelerinin saygısını kazandı. Tabii ki bu öykünün ardında 
basit bir gerçek var: Türkiye'nin demokrasisi, sizin kendi başarınız. Bu, size hiçbir şekilde bir dış güç 
tarafından diretilmedi ya da hiçbir şekilde çaba ya da özveri gösterilmeden elde edilmedi; Türkiye 
hem geçmişinin başarılarından güç aldı hem de her nesil Türklerin çabalarıyla güçlendi ve ileriye 
doğru yol aldı. 

Benim ülkemin demokrasisinin de kendi öyküsü var tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri'ne 
Amerikan devrimi sırasında Başkanlık eden ve sonra da ülkemizin ilk Başkanı olan kişi bildiğiniz gibi 
George Washington'dur. Ankara'daki gibi biz de kurucumuza büyük bir anıt yaptık, bu büyük bir 
dikili taş ve Başkent'imizin merkezinde durarak üzerinde Washington'un adını bulunduruyor. 
Washington Anıtı, Beyaz Saray'ın penceresinden her gün gördüğüm bir anıt. Bunu yapmak, inşa 
etmek on yıllar aldı. Çok sık gecikmeler yaşandı. Zaman içerisinde bu sürece katkı gösterenler oldu 
ve hakikaten bugün de bu anıtın durması, bu kişilerin katkıları sırasında oldu. Bizim yardımımıza 
koşanlar arasında dünya genelinden dostlar oldu. Herkes Washington'a ve onun kurduğu ülkeye 
saygılarını göstermek için bu çabayı gösterdiler. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'dan geldi. Osmanlı 
Sultanı Abdülmecid, bize bir mermer plaka gönderdi bu anıtın inşasına yardımcı olmak için. Burada 

(x) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Hussein Obama 'nın konuşmasının ingilizce metni 
tutanağa eklidir. 
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basit cümlelerle başlayan bir şiir yazılıydı: "Arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, ülkelerimiz arasındaki 
dostluğu güçlendirmek için." yazıyordu. O günler, yazıldığından bu yana mermer üzerine, yüz elli yıl 
geçti. Ülkelerimiz pek çok anlamda farklılaştı ama dostluğumuz daha da güçlendi ve müttefikliğimiz 
devam ediyor. Bu dostluk, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki günlerden başladı. Başkan Truman, 
bu anlamda, Türkiye'nin egemenliğini ve özgürlüğünü koruma anlamında taahhütte bulundu, NATO 
da Türkiye'nin girdiği önemli gruplardan biri oldu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, Kore'den 
Kosova'ya, Kosova'dan Kabil'e bir arada savaştılar. Soğuk savaş dönemine birlikte karşı geldiler. 
Ayrıca ülkelerimiz arasındaki ticaret, iş birliği, bilim ve araştırma alanındaki çalışmalar da ilerledi. 
Halklarımız arasındaki bağlar da derinleşti. Giderek daha fazla Türk kökenli Amerikalı Amerika'da 
yaşıyor ve başarılar kazanıyor ve bir basketbolsever olarak ben de Hidayet Türkoğlu ve Mehmet 
Okur'un başarılarını keyifle seyrediyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, her zaman, her konuda aynı fikirde olmamışlardır, bu 
zaten beklenemez, hiçbir ulus arasında da görülmemiştir ama pek çok zorluklan son altmış yıl 
içerisinde birlikte ele aldık ve müttefikliğimizin gücü nedeniyle hem Amerika hem de Türkiye daha 
güçlendi, dünya da daha güvenli bir yer oldu. Artık iki demokrasimizin önünde daha önceden 
görülmemiş birtakım güçlükler var. Bunlar içerisinde sınır tanımayan ekonomik krizler var. Aşırı 
uçlar kadınları, çocukları hiç acımadan öldürüyor. Enerji arzının önünde güçlükler var. İklim değişikliği 
sorunları var. Dünyanın en öldürücü silahlarının artması ve beraberinde süregiden çatışmalar var. Bu 
bahsedilenler, bizim daha yeni yaşamaya başladığımız yüzyılımızın önemli sorunları ve bunlara nasıl 
cevap vereceğimiz, geleceğin özgürlükle mi korkuyla mı, yoksullukla mı refahla mı şekilleneceğini 
belirleyecek. Güçle mi yoksa adil ve devam eden, süregelen bir barışla mı? 

Şu kadarından emin olduğumu söyleyebilirim: Hiçbir ulus bahsettiğim zorluklara tek başına 
karşı gelemez. Bu kapsamda, bunun başarılabilmesi için tüm ulusların birlikte çalışması gerekiyor. 
O nedenle, birbirimizi dinlemeli ve ortak hedeflere yönelik çalışmalıyız. İşte bu nedenle, müşterek 
menfaatlerimiz üzerinde çalışmalıyız ve farklılıklarımızın ötesine geçebilmeliyiz. Bizler bunu 
yaptığımızda, bir arada çalıştığımızda daha da güçleniriz ve ben bu ziyaret boyunca Avrupa'da da bu 
mesajı beraberimde getirdim. Bu mesajı, Cumhurbaşkanınızla konuşma fırsatını yakaladığımda da 
dile getirdim, Başbakanınızla da konuştum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ileriye giden yaklaşımı 
bu olacak. Zaten, Amerika ve Türkiye, bu kapsamda, G20'de, görülmemiş ekonomik krize verdikleri 
görülmemiş cevapta birlikte çalışıyorlar. Birlikte çalışarak dünyanın en güçlü ekonomilerinin eş 
güdümlü olarak çalışmalarını istiyoruz ve bu sayede nakit akışının hızlanmasını istiyoruz. 
Koruyuculuğun önüne geçerek gelişmekte olan ülkelere el uzatmak istiyoruz ve bu krizden en fazla 
etkilenen uluslara yardımcı olmak istiyoruz. Düzenleyici sistemlerin yerinde olmasını istiyoruz, ki 
dünya bir daha böyle bir kriz deneyimlemesin. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, bu kapsamda, 
dünya refahı için, halklarımızın refahı için pek çok birlikte çalışma alanları bulabilir. 
Cumhurbaşkanıyla birlikte sabahleyin ticaret anlamında yapılabilecek iş birliklerini ele aldık. Enerji 
söz konusu olduğunda istihdam yaratmak adına yapabileceğimiz şeyler de var. Yeni kaynaklar 
geliştirebiliriz. Burada sadece enerji bağımlılığı açısından kendimizi kurtarmak için değil, beraberinde 
iklim değişikliğiyle mücadele için de bunu yapmalıyız. Daha temiz teknolojilere yönelerek, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak yatırımlar yapmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri, 
bu kapsamdaki yatırımları destekleyecektir. Sizin, doğu-batı koridoru olarak doğal gaz anlamında 
son derece önemli bir rolünüz var. 
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Bu ekonomik iş birliği sadece ortak güvenliği iyileştirmeye yarar ve NATO müttefiki olarak 
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin böyle bir görevi var. Zaten demokrasi anlamında da 
paylaştığımız ortak değerler var. 21'inci yüzyılın güçlükleriyle başa çıkabilmek için tamamen 
birleşmiş, özgür ve barışçıl bir Avrupa'yı hedefliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği üyeliğini şiddetle desteklemektedir. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) Biz, 
burada sadece Avrupa Birliği üyesi sıfatıyla konuşmuyoruz, hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın dostu 
olarak konuşuyoruz. Türkiye önemli bir müttefikimiz, beraberinde transatlantik ve Avrupa 
kurumlarında önemli bir ortağımız. Türkiye Avrupa'ya sadece Boğaz üzerindeki köprülerle bağlı 
değil, bunun çok ötesinde bir bağlılığı var; paylaşılmış bir kültür, tarih, ticaret var bu ülkeleri 
birbirlerine bağlayan. Avrupa etnik farklılığından, gelenek farklılığından, inanç farklılığından güç 
alıyor. Türkiye'nin üyeliği de, bahsettiğim bu konudaki güçlerin daha da artmasına sebep olacaktır. 

Tabii ki Türkiye'nin de kendi sorumlulukları var ve sizler bu anlamda üyelik yolunda önemli 
ilerlemeler kaydettiniz ama Türkiye'nin çok zor siyasi reformları da gerçekleştirdiğini biliyorum. Bu 
reformlar Avrupa Birliği adına yapılmadı, Türkiye için gerektiği için de yapıldı. Son birkaç yıl 
içerisinde devlet güvenlik mahkemelerini kapattınız, yetkileri genişlettiniz, ceza yasası reformları 
yaptınız, basın özgürlüğü adına, örgütlenme özgürlüğü adına gelişmeler sağladınız, Kürtçe yayınlara 
başladınız. Aynı zamanda, bu sinyali, yeni devlet Kürt televizyonu adına yapılan gelişmeleri de dünya 
saygıyla izlemektedir. Yapılan bu yeni yasaların, bu ivmenin devam ettirilebilmesi için uygulamaya 
geçmesi lazımdır çünkü demokrasiler durağan olamazlar, ileriye hareket etmelidirler. 

İnanç özgürlüğü sayesinde sivil toplum canlanarak devleti güçlendirir. İşte, bizim, bu nedenle 
Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması gibi eylemlerin son derece güçlü sinyaller vereceğini 
düşünüyoruz. Ayrıca, hukukun üstünlüğüne olan taahhüt adaletin insanlara ulaştırılması anlamında 
atılabilecek en önemli bir adımdır ve azınlık haklan sayesinde halk her tür katkıdan her bireyiyle 
yararlanma fırsatı bulacaktır. Bunu, ben, geldiğim ülkenin Başkanı sıfatıyla söylüyorum. Benim gibi, 
benim ten rengime sahip birinin oy hakkına bile sahip olmadığı bir ülkeden bahsediyorum. Nerede 
kalmış ki Başkan olması! Ama bu kapasiteyi özellikle vurguluyorum ki değişim hepimizin 
yapabileceği bir şey. Önümüzdeki her zorluk, bizim açımızdan, eğer demokratik kökenlerimize sadık 
kalırsak daha kolay aşılabilir. Bu iş tabii ki kolay değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu amaçla 
Guantanamo Körfezi cezaevlerinin kapanmasını istedik, işkencenin kullanımının önüne geçtik. 
Hepimizin değişmemiz gerekiyor ve bazen değişmek hiç de kolay değil. 

Başka bir konu, ki demokrasilerin önünde güçlük olarak karşımıza çıkıyor; geçmişimizle nasıl 
başa çıkacağız? Bunu bilmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri hâlen kendi bazı karanlık 
dönemlerini ele alma sorunuyla baş başa. Ben, bahsettiğim Washington Anıtı'nın karşısında bir 
Abraham Lincoln Anıtı olduğunu da söylemek istiyorum. Kendisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin, 
Washington'un Başkanlığı sonrasında yaşamaya devam eden kölelerini kurtaran kişidir. Ülkemizde 
kölelik geçmişi, ayrımcılık geçmişi var ve ayrıca Amerikan yerlilerinin nasıl müdahalelere maruz 
kaldığını da biliyoruz. Tarih her zaman trajik gerçeklerle dolu ama geçmiş eğer çözümlenemezse 
omzumuzda büyük bir ağırlık oluşturur. Her ülkenin bu anlamda geçmişiyle barışması ve daha iyi bir 
geleceğe yönlenmesi gerekmektedir. 

Bu Mecliste konuşurken tabii ki 1915 yılında yaşanan kötü olayları da gündeme getirmek lazım. 
Bunlar benim çözeceğim değil, Ermenilerin ve Türklerin birlikte çözeceği sorunlardır ve Türk ve 
Ermeni halkları dürüst, açık ve yapıcı bir şekilde bu süreci ele almalıdırlar. Zaten, bu anlamda, Ermeni 
ve Türk liderlerinin attıkları cesur adımlan gördük. Bu anlamda, açılan sınırlar Türk ve Ermeni 
halklarının tekrardan daha barışçıl ve refah içerisinde bir geleceğe adım atmalannı sağlayacaktır. 
Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda ilişkilerin normalleşmesini iki ülke adına da desteklemektedir, 
bu amaca yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmektedir. 
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Türkiye, bölgede normal ve barışçıl ilişkilere sahip olan, Güney Kafkas bölgesinde böyle ilişkiler 
sürdüren tek ülkedir ve bunun ileriye yönelmesinde sizler çok önemli role sahipsiniz. Beraberinde 
Karadağ bölgesinde süren çatışmanın gereğinden uzun sürmesi anlamında da yapılabilecek şeyler var. 

Doğu Akdeniz'de de sorunlar var, buna yönelik çözüm arayışları da var. Kıbrıslı liderler 
yaptıkları taahhütlerle müzakerelere girme yönünde çabalarda bulundular. Birleşmiş Milletler ve 
Amerika Birleşik Devletleri her iki tarafa da süregiden bir barış anlamına ve birleşmiş, iki taraflı, iki 
toplumlu bir federasyon adına yapılacak çabaları destekleme hedefındedir. Tabii ki bu da Türkiye'nin 
yakın komşuluğundaki kritik bir bölgedir. 

Önümüzdeki zorlukları konu olarak ele aldığımızda ortak hedeflere yönelik çalıştığımızı 
görüyoruz. Orta Doğu'da da İsrail'le komşuları arasında devam eden barışı hedefliyoruz. Bunu gayet 
net söylemek istiyorum: İki devlet hedefini, İsrail ve Filistin devleti hedefini desteklemektedir 
Amerika Birleşik Devletleri, yan yana ve barış içerisinde. Bu, Filistinlilerin de hedefidir, İsraillilerin 
de hedefidir ve dünya genelindeki diğer ulusların da hedefidir. Bu hedef herkesin üzerinde uyum 
sağladığı Annapolis'teki yol haritasında da ortaya çıkan bir hedeftir. Ben bunu Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı sıfatıyla yakın bir şekilde izleyeceğim. Hem İsrailliler hem de Filistinliler ileri 
adımlar atmalı ve güveni sağlayacak adımlardan çekinmemelidirler, hem İsrailliler hem de 
Filistinliler, her ikisi de taahhütlerine uymalıdırlar, her iki taraf da uzun dönemdir süren sorunları 
çözmelidirler ve daha devam eden barışa yönelik çabalar göstermelidirler. Amerika Birleşik Devletleri 
ve Türkiye, Filistinlilere ve İsraillilere bu yolculukta yardımcı olabilir. İsrail'in güvenlik adına olan 
çabalarında Amerika Birleşik Devletleri olarak Filistin devleti için de yapılması gereken şeyler var, 
birlikte çalışarak biz karamsarlığı ve güvensizliği ortadan kaldırabiliriz ve ilerleme adına 
yapılabilecek her tür fırsatı kullanabiliriz. Türkiye, Suriye ve İsrail arasındaki görüşmelere de aracılık 
etmiştir. Bu uzattığımız eli ihtiyaç içerisindeki Filistinlilere de uzatmalı ve kurumlarını 
güçlendirmeleri adına onlara yardımcı olmalıyız. 

Biz, terörün kullanımını dışlamalıyız ve İsrail'in güvenlik kaygılarının meşru olduğunu da takdir 
etmeliyiz. Bölgenin barışı tabii ki İran'ın bu süreçteki nükleer silah heveslerinden vazgeçmesiyle de 
sağlanabilir. Prag'da da dün söylediğim gibi, hiç kimse nükleer silahların yaygınlaşmasından yarar 
görmez, Türkiye de hiçbir şekilde görmez. Siz zor bir bölgede yaşıyorsunuz ve nükleer silahlar bu 
anlamda bölgenin güvenliği için yarar sağlamaz. Dünyanın bu bölgesi şiddetten yeterince payını aldı, 
kinden yeterince payını aldı. Daha fazla, daha güçlü tahrip araçlarına ihtiyacı yok. Ayrıca, İslam 
cumhuriyetinin, İran'ın liderlerine de gayet net bir şekilde söyledim ki müşterek menfaatlerimize ve 
müşterek saygıya dayanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte oynayacağı bir rol vardır ve 
İran'ın da uluslar birliğinde bu anlamda yapmak zorunda olduğu sorumlulukları vardır. İran çok 
büyük bir medeniyettir ve biz onların ekonomik ve politik birleşme sürecine girmelerini, refaha ve 
güvenliğe yönlenmelerini istiyoruz ama İran seçimini yapacak tabii: Acaba, daha iyi bir gelecek mi 
oluşturmak istiyorlar halkları için yoksa silahlara mı yönelmek istiyorlar? 

Hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri birleşmiş Irak hedefine yönelik de çalışıyor 
ki burası teröristler için güvenli bir bölge olmayı sürdürmesin. Burada savaşa girme konusunda sizin 
tarafınızda da benim ülkem içerisinde de farklı görüşler mevcuttu ama artık bu savaşı sorumlu bir 
şekilde sonlandırma görevine sahibiz çünkü Irak'ın güvenliği, bölgenin güvenliği açısından da 
önemli. Daha önce de söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri, gelecek ağustos itibarıyla oradaki 
güçlerini çekecek, Irak Hükümeti de güvenlik adına alması gereken sorumluluğu alacak. Bizler Irak'la 
birlikte çalışacağız. Türkiye ve Irak'ın komşularıyla birlikte, yeni bir diyalogla, uzlaşmacı bir tutumla, 
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ortak güvenliğimize doğru çalışacağız. Hiç hata yapmayalım. Irak, Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nin ortak bir terörizm tehdidiyle karşı karşıya kalmaları söz konusu. El Kaide bunlardan 
bir tanesi. Irak'ı bölüp ülkeyi tahrip etmeye çalıştı. Bu kapsamda PKK da var. Hiçbir ülkeye karşı 
yapılan teröre bir mazeret bulmak mümkün değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve bir NATO müttefiki sıfatıyla, ne PKK'yi ne de hiçbir 
terörist örgütü desteklemiyorum. Burada iş birliğine yönelik bağların kurulması, Irak Hükümeti, 
Irak'ın Kürt liderleri ve Türkiye arasında sağlanması son derece önemli. Ayrıca, eğitim fırsatları 
verilmeli, beraberinde Türk halkının demokrasi adına çabaları da desteklenmeli. 

Son olarak da bizler, tabii ki El Kaide'yi, Pakistan'da ya da Afganistan'da var olma adına, orayı 
güvenli bir bölge olarak görmesi adına bir kabulde bulunamayız. Bizlerin hedeflerimiz El Kaide'yi 
yenmek adına olmalıdır. İşte bu nedenle de Afganistan'a yaptığımız yardımları güvenlik anlamında 
artırıyoruz ve uzlaşmayı sağlamaya çalışıyoruz ve Afgan halkına ve Pakistan halkına yaptığımız 
yardımları artırıyoruz. Sadece güvenlik anlamında değil, daha iyi bir yaşam kalitesi adına bir fırsat 
yaratıldığını da düşünüyoruz. 

Türkiye, bu anlamda güçlü bir ortağımız. Uluslararası destek gücünde bölgeye giden ilk 
güçlerden biri ve bu görevde gayet büyük sorumluluk aldınız, fedakârlıkta bulundunuz. Artık, 
hedeflerimize birlikte ulaşmalıyız. Bize bu anlamda eğitim ve destek için verdiğiniz yardımı çok 
takdir ediyorum ve bölgeye yayılan fırsatlar yarattınız. Birlikte, daha önceden yaptığımız gibi, bu 
zorluklan da yenebileceğimizi düşünüyorum. 

Tabii ki son yıllar içerisinde zorluklar yaşandığını biliyorum, birbirimizi bir araya getiren 
güvenin zorlandığını biliyorum ve bu zorluğun tabii ki pek çok alanda yaşandığını da biliyorum. 
Özellikle Müslüman inancın gündemde olduğu ülkelerde yaşandığını biliyorum. Şöyle söylemek 
istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri, hiçbir zaman İslam'la savaşta değildir, olmamıştır, 
olmayacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Esasen, Müslüman dünyasıyla olan ortaklığımız kritik öneme sahiptir. Sadece, bu, bu 
kapsamdaki ideolojileri dışlamak adına değil, fırsatları güçlendirmek adına da yapılmalıdır. Aynı 
zamanda şu konuda da net olmak istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman toplumlarla 
olan ilişkisi, Müslüman dünyayla olan ilişkisi, sadece terörizm karşıtlığıyla sınırlanamaz. Biz daha 
kapsamlı dâhil olmayı istiyoruz bu sürece, müşterek menfaatlerimiz kapsamında. Dikkatli 
dinlemeliyiz, anlaşmazlıkların ötesine geçmeliyiz, ortak zeminler yaratmalıyız. Aynı fikirde 
olmadığımız zamanlarda bile saygı göstermeliyiz ve bu konuya, İslam inancına olan saygımızı 
göstermeliyiz. Yüzyıllar boyunca İslam dünyası dünyanın şekillenmesine katkıda bulundu. Bu çabalar 
benim ülkemde de yansımasını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, Müslüman Amerikalılar 
tarafından zenginleşti ve pek çok Amerikan ailesinde de Müslüman üyeler var. Bunu çok iyi 
biliyorum çünkü ben de bunlardan biriyim. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Yaptığımız eylemlerle daha iyi geleceğe yönelik taahhütlerimizi göstermeyi hedefliyoruz. Ben 
daha fazla çocuğun eğitim alması için yardımcı olmak istiyorum başarılı olmaları adına. Sağlık 
hizmetlerini, insanların mağdur olduğu bölgelere eriştirmeliyiz. Aynı zamanda ticaret ve yatırımları 
da artırarak herkese refah sağlanmasına yardımcı olmalıyız. Birkaç ay önce bu hedeflere yönelik 
spesifik programlardan bahsettim. Özellikle Müslüman dünyasında ortak hedeflere yönelik ve ortak 
rüyalarımıza yönelik neler yapılabileceğini ele aldım. 
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Evet, biz Amerika Birleşik Devletleri olarak dostluk elini uzattık, herkese uzattık. Eski bir Türk 
atasözü var: "Siz yangına körükle gidemezsiniz." Amerika Birleşik Devletleri de bunu gayet iyi 
biliyor, Türkiye de bunu gayet iyi biliyor. Tabii ki bazılarına güçle karşılık verilmesi lazım. Ama güç 
tek başına sorunları çözemez ve hiçbir anlamda güç, ekstremizme alternatif teşkil etmez. Gelecek, güç 
kullananların değil, tahrip edenlerin değil, yaratanların elinde olmalıdır. Biz de bu geleceğe yönelik 
olarak çalışmalıyız ve bu geleceğe yönelik birlikte çalışmalıyız. 

Biliyorum ki Türkiye'nin geleceği konusunda tartışmayı sevenler var. Siz, medeniyetlerin 
ortasında, tarihin dalgalarından etkilenen bir ülkesiniz. Medeniyetlerin buluştuğu, pek çok farklı 
kültürün bir araya geldiği bir yerleşimdesiniz. Ülkeyi bir yöne ya da diğer yöne çekmek isteyenler 
olabilir, ama ben inanıyorum ki bu kişiler şunu anlamıyorlar: Türkiye'nin büyüklüğü her şeyin 
ortasında olmasından kaynaklanıyor. Burada Doğu ve Batı'nın bölünmesinden bahsetmiyoruz, burası 
Doğu'yla Batı'nın birleştiği bir yer. Ülkenizin, kültürünüzün güzelliği de buradan geliyor zaten. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) Kültürünüzün güzelliği, tarihinizin zenginliği ve demokrasinizin gücü, 
beraberinde geleceğe yönelik ümitleriniz Türkiye'yi Türkiye yapıyor. 

Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan son derece onur duyuyorum. Geleceğe de birlikte 
ulaşmalıyız. Ben burada bir kez daha Türkiye'nin güçlü ve devamlı arkadaşlığa ve dostluğa yönelik 
taahhüdünü dile getirmek istiyorum. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. (Ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Obama. 
Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Barack Hussein Obama, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan'in refakatinde Genel Kuruldan 
ayrılmaktadırlar. (Ayakta alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sözlü soru önergeleriyle diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için, 7 Nisan 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.58 
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V.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hakkındaki bazı 

iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet A li Şahin 'in cevabı (7/4 752) (Ek cevap) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı olarak 

yanıtlanmasını bilgilerine sunarım. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
istanbul Milletvekili 

9 Haziran 2008 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 

sırasında Mavi Hat sanıklarından bazıları BOTAŞ'ın yaptığı kompresör ihalelerinde 

kendilerine Siemens ekipmanı kullanmaları için baskı yapıldığını iddia etmişlerdir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı eski Müsteşar Yardımcısı Sanık Bekir Aksoy da 

gerek daha önce verdiği ifadesinde ve gerekse 9 Haziran 2008 tarihinde tekrarladığı 

ifadesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Gülerin kendisine Teknotes 

firmasının Siemens kompresörü kullanımını içeren teklif mektubunu vererek bunu 

değerlendirmeye almasını istediğini belirtmiştir. 

9 Haziran 2008 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 

sırasında Mavi Hat sanıklarından iş adamı Rubil Gökdemir ifadesinde, BOTAŞ, kendi 

firmasını ihaleye davet etmediği için idare Mahkemesine başvurduğunu ve bu işlemin 

akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'ih, yine Mavi Hat sanığı ve 

tutuksuz yargılanan BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Şakir Ankan aracılığıyla 

kendisini çağırdığını ve "sen dava açmak hakkını kullanırsan, ben de başka haklarımı 

kullanırım, gereğini yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini beyan etmiştir. Yine, 9 

Haziran 2008 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşrria 

sırasında Mavi Hat sanıklarından BOTAŞ eski Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Rıza Çiftçi, BOTAŞ'ın Hanak kompresör ihalesi ile ilgili olarak Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in kendisine "Metod İnşaat Firmasını ihaleye 

çağırmasaydınız, başıma bela ettiniz" dediğini beyan etmiştir. Bu bağlamda; 

(*) 7/4752 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 22/12/2008 tarihli 34. Birleşim Tutanak 
Dergisine eklidir. 
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1. Bir Bakan'ın BOTAŞ'ın yaptığı kompresör ihalesi esnasında firmalardan teklif 

mektubu alarak, bunun değerlendirmeye alınması talimatını vermesi 

yürürlükteki mevzuatla bağdaşmakta mıdır? 

2. Siemens Firması Türkiye yetkilisi Vedat Irdelp'in Mavi Hat Operasyonu 

çerçevesinde yapılan telefon dinlemelerinde adı geçen ve kendisiyle 

konuşulduğu söylenen Başbakan'dan sonraki 2 numaralı yetkili kimdir? 

3. Bir Bakan'ın hakkını yargı yoluyla aramaya çalışan bir iş adamına karşı 

"tehdife varan ifadeler kullanması, kamu gücünü amacı dışında kullanılması 

ve yargı yolunu engellemesi bakanların görevleri ile bağdaşıyor mu? 

4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in kullandığı iddia edilen "gereğini 

yapmak" ifadesinden ne kastedilmektedir? "Gereğini Yapmak" Mavi Hat 

Operasyonu ile bazı kişileri haksız veya kasıtlı olarak gözaltına alındığı 

ve/veya tutuklandığı şeklinde yorumlanabilir mi? 

5. Metod İnşaat Firması neden Enerji ve Tabii' Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in 

"başına bela" olmaktadır? Bu durumun Metod İnşaat Firmasının Siemens 

kompresörlerine "rakip" olması ile bir ilgisi yar mıdır? 
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B : 7 2 6 . 4 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

<«./Ofy2009 
Sayı : B.03.0.KGM.0.00.0O.03/927/1818 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/10/2008 tarihli ve A.Û 1.0.GNS.O. 
10.00.02-7/4752-8388/17620 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 27/10/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-91-21/4231 sayılı yazı, 

c) 17/11/2008 tarihli ve 2507/3487 sayılı yazı, 
ç) 18/12/2008 tarihli ve 2880/4030 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4752 Esas No.lu soru önergesine 
ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre 
istenilmiştir. Soru önergesine konu edilen hususlarda ilgili birimlerden görüş talep edildiği ve 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye Büyük Millet Meclisi • 
İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (ç) yazımızla iki nüsha 
halinde gönderilmiştir. 

7/4752 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi ek cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

ûlKfy2009 
Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/925/1816 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip olunan 7/4752 Esas No.lu soru önergesine, 18/12/2008 tarihli ve 
2878/4028 sayılı yazımızla, ilgili birimlerden talep edilen bilgiler iletildiğinde ayrıca cevap 
verileceği bildirilmiş olup, soru önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

I- A- Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan sorunun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; aynı maddenin 
son fıkrasında soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, 
görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis içtüzüğü ile düzenleneceğinin öngörüldüğü; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün; 96. maddesinde sorunun 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 istemekten ibaret olduğunun belirtildiği; 97. maddesinde, başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konulann ve 
konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağı; 

B- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160. maddesinin birinci fıkrasında, 
Cumhuriyet savcısının, 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 başlayacağı; ikinci fıkrasında, Cumhuriyet savcısının, 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 yükümlü olduğu; 170. maddesinin birinci fıkrasında, kamu 
davasını açma görevinin, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirileceği; ikinci fıkrasında, 
soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, 
Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyeceği; dördüncü fıkrasında, iddianamede, yüklenen suçu 
oluşturan olayların, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanacağı, 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesi ile 

yetkili bölümü) 10/02/2009 tarihli ve B.M. 2009/99 sayılı yazısıyla; 
Örgüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere fesat 

karıştırmak, rüşvet anlaşması yapmak, rüşvet almak ve suç gelirlerini aklamak suçlarından Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 11/04/2006 tarihinde başlattığı soruşturma sonucunda, söz konusu 
firma yetkilisinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında ek takipsizlik karan verildiği, bazı 
şüpheliler hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Ankara 7. Ağır Ceza 
Mahkemesinin açılan davada görevsizlik kararı vermesi sonucu dosyanın Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesine gönderildiği ve yargılanmasına başlanıldığı; 
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ek soruşturma sonucu aralarında söz 
konusu firma yetkilisinin de bulunduğu şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte 
üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasıyla 
birleştirilmek üzere kamu davası açıldığı, 

Bildirilmiştir. 
III- Mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148. maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan, Adalet Bakanının kamu davasmının açılması konusunda Cumhuriyet savcısına 
emir verebileceğine ilişkin hüküm, 14/07/2004 tarihli ve 5219 sayılı Kanun ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununda, Adalet Bakanının kamu davası açılması konusunda Cumhuriyet 
savcısına emir verebileceğine ilişkin bir hükme de yer verilmemiş olup, bir suçun kovuşturulması 
konusunda gereğinin takdir ve ifası Cumhuriyet başsavcılıklarına aittir. 

IV- Yukarıda açıklanan hükümler, çerçevesinde, özellikle; Anayasanın 9. maddesinde, 
yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; 138. maddesinde, 
hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî 
kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği; genelge 
gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı 
veya herhangi bir beyanda bulunulmayacağına ilişkin amir hükümler dikkate alındığında, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının (Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesi ile yetkili bölümü) 
10/02/2009 tarihli ve B.M. 2009/99 sayılı yazısı içeriğinden anlaşıldığı üzere, Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesinde derdest olduğu anlaşılan davaya ilişkin konuları içeren soru önergesinde yer 
alan sorulara cevap verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, tasarruf sahipleri ile bağışçıları mağdur eden holding 

ve derneklere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5212) (Ek cevap) (*) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 09.10.2008 

Antalya'da bir toplantıda, Deniz Feneri e.V. davası ile ilgili olarak yaptığınız "Bana 
ne ya, bana ne. Benim iktidarımla ne alakası var?" şeklindeki açıklamanız, kamuoyuna 
yansımıştır. Ayrıca, Almanya'da para toplayan ve Türk vatandaşlarını mağdur eden 
holdinglerle ilgili olarak da "Bunun, ne bir hükilfMtte-yani ne geçmişteki hükümetlerle 
ne bugünkü Hükümetle- ne devletle bir ilişiği yoktur" şeklindeki açıklamanız TBMM 
tutanaklarında yer almaktadır. 

Bu kapsamda; 

1- Bazı ülkelerdeki Türk vatandaşlarından para toplayan holdinglerin 
faaliyetleri ile ilgili olarak kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Raporu'nun 
"Sonuç ve Öneriler" bölümünde"... bu sürece dahil olan türnşirket sorumlularının nitelikli 
dolandmctlık olarak tanımlanabilecek ilişkiler içine dahi girdiklerine ilişkin çok ciddi şüpheler 
uyanmıştır. Bu kapsamda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklannca, gereğinin takdir ve İrası için 
Adalet Bakanlığı'na raporun bir örneği gönderilmelidir" denilmektedir. Bu rapor, 
Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Hangi tarihte ulaşmıştır? 

2- Söz konusu rapor, Bakanlığınız tarafından hangi Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına hangi tarihlerde gönderilmiştir? Raporda yer alan hususlarla 
ilgili, hangi şirketler ve şirket ortaklan hakkında inceleme ya da soruşturma 
yapılmıştır? Kimler hakkında, hangi suçlamajjp.taç dava açılmıştır? Bu davaların 
sonuçlan ne olmuştur? Herhangi bir inceleme ya da soruşturma yapılmamış ise 
gerekçesi nedir? 

3- Almanya'da karara bağlanan Deniz Feneri e.V. davasının Türkiye'deki 
bağlantılannın incelenmesi ile ilgili olarak, Alman Makamlanndan yalnızca 
mahkeme karan mı istenmiştir? Yoksa, bütün dosya ekleri ile birlikte mi 
İstenmiştir? 

4- Her iki konuda da mağdur olanlar Türk vatandaşları olduğuna göre, bu 
süreçlere, "Bana ne ya. Bunların benim iktidarımla, hükümetimle ne ilgisi var?" 
yaklaşımı gösterilmesi ne anlama gelmektedir? Hükümetlerin, vatandaşlarının 
hak ve çıkarlarını korumak gibi bir sorumluluğu yok mudur? Binlerce 
vatandaşımızı mağdur edenlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
hükümet edenlerin görevi değil midir? 

(*) 7/5212 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 24/12/2008 tarihli 36. Birleşim Tutanak 
Dergisine eklidir. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/941/1867 0(/Oty2OO9 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/10/2008 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-9042 sayılı yazı, 

b) 17/11/2008 tarihli ve 2498/3478 sayılı yazı, 
c) 22/12/2008 tarihli ve 2929/4085 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5212 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiştir. Soru 
önergesine konu edilen hususlarda ilgili birimlerle yazışmaların devam ettiği ve Bakanlığımıza 
bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye Büyük Millet Meclîsi İçtüzüğünün 
99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap ömeği ilgi (c) yazımızla iki nüsha halinde 
gönderilmiştir. 

7/5212 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Al^ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi ek cevabı 
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T.C. 
ADALETBAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/939/1865 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5212 Esas No.lu yazılı 
soru önergesine, 22/12/2008 tarihli ve 2927/4083 sayılı yazımızla, ilgili birimlerden talep edilen 
bilgiler iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle kısmî cevap verilmiş olup, önergenin 
cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Soru önergesine konu 10/16,262 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporunda yer alan şirket ve şirket sorumluları hakkında, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca ve 
mahkemelerce yapılan işlemlere ilişkin derlenen bilgilerden; 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda iki ayrı şirket 
hakkında 2006/776332 sayılı evrak üzerinden yürütülen soruşturma sonunda kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verildiği; bir şirket hakkında 2002/12840 sayılı evrak üzerinden yürütülen 
soruşturma sonunda takipsizlik kararı verildiği; aynı şirket hakkında Bakırköy 1. Asliye Ceza 
Mahkemesine açılan davanın Mahkemenin 08/10/2007 tarihli ve E. 2004/305, K. 2007/704 sayılı 
Kararıyla İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinin E. 2005/70 sayılı dosyasıyla birleştirildiği ve 
birleşen davanın derdest olduğu; ayrıca anılan şirket yetkilileri hakkında 2006/21464 sayılı evrak 
üzerinden yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı karan verildiği; 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/4502 sayılı evrak üzerinden beş ayrı şirket 
hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği; 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2007/10157 sayılı evrak üzerinden iki ayrı şirket 
hakkında yürütülen soruşturma sonunda, söz konusu şirketler hakkında aynı konuyla ilgili olarak 
Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde derdest bulunan E. 2006/324 sayılı dosyanın mevcut olması 
nedeniyle, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği; 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/16211 sayılı evrak üzerinden bir şirket 
hakkında yürütülen soruşturma sonunda, söz konusu şirket hakkında aynı konuyla ilgili olarak 
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki henüz kesinleşmemiş, E. 2004/58, K. 2007/263 sayılı dava 
dosyası nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği; 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/138231, 2006/138210, 2006/138224, 
2006/138218 ve 2006/138236 sayılı dosyalar üzerinden beş ayrı şirket hakkında ve 2006/138228 
sayılı dosya üzerinden iki şirket hakkında yürütülen soruşturmalar sonunda kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verildiği; 

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/15902 sayılı evrak üzerinden bir şirket hakkında 
yürütülen soruşturma sonunda, söz konusu şirket hakkında Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 
E. 2006/28, K. 2007/101 sayılı mahkûmiyetle sonuçlanan kesinleşmiş kararının bulunması 
nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği; aynı şirket hakkında Denizli 1. Ağır Ceza 
Mahkemesine açılan ve derdest bulunan E. 2003/321 sayılı başka bir dava dosyasının bulunduğu; 

(H/0^2009 
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/63060 sayılı evrak üzerinden bir şirket hakkında 
yürütülen soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği; 

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006/4545 sayılı evrak üzerinden bir şirket 
hakkında yürütülen soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği; 

Bir şirketin yöneticileri hakkında Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin E. 2001/936, K. 
2002/926 sayılı dosyasında beraat karan verildiği; Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesinin E. 
2004/195, K. 2005/700 sayılı dosyasında ve Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin E. 2003/50, K. 
2005/130 sayılı dosyasında beraat karan verildiği, verilen kararların henüz kesinleşmediği; Samsun 
2. Asliye Ceza Mahkemesinin E. 2004/197, K. 2005/684 sayılı dosyasında beraat kararı verildiği, 
verilen kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 15/11/2007 tarihli ve 
2007/2506-2007/8062 sayılı ilamıyla zamanaşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına karar 
verildiği; 

Bir şirket hakkında açılan iki ayn davanın yapılan yargılaması neticesinde, Uşak 1. Asliye 
Ceza Mahkemesinin; E. 2003/619, K. 2006/276 sayılı dosyasında beraat, E. 2003/623, K. 2007/404 
sayılı dosyasında ise mahkûmiyet-beraat kararı verildiği, verilen kararların temyiz edilmesi 
sebebiyle henüz kesinleşmediği, 

Anlaşılmıştır. 
II- Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının 11/11/2008 tarihli ve B.M. 2008/4448 sayılı 

yazısıyla, üç şirket ve şirket yöneticileri hakkında çeşitli suçlardan dolayı açılan kamu 
davalanndan, 13'ünün sonuçlandığı, 3'ünün yargılamasına devam edildiği; 2002 ilâ 2008 yılları 
arasında yürütülen 212 soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığı karanyla, 5 soruşturmanın 
yetkisizlik ve görevsizlik karanyla sonuçlandığı; nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, 
şirketlerin içini boşaltmak, şirketin iflasını istememek suçlanndan açılan 7 soruşturmanın ise hâlen 
devam etmekte olduğu; 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 02/12/2008 tarihli veB.M.2008/11430 sayılı yazısıyla, 
54 ayn şirket hakkında yürütülen soruşturmalar sonunda 12/09/2008 tarihli ve 2008/12875 
soruşturma, 2008/12355 karar sayılı ile 26/06/2007 tarihli ve 2006/29873 soruşturma, 2007/9163 
karar sayılı dosyalar üzerinden yürütülen soruşturmalar sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verildiği ve her iki karann kesinleştiği, 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞV\HİN 
Bakan 
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3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, çeklerle ilgili kanunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/6329) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın &tt*fc>olûıo Sayın |^«.p îû^'p £flDo&AHtarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 

08.03.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 4814 sayılı 
Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'da yer 
alan düzenlemeler konusunda, on binlerce yurttaşımız mağduriyet yaşamaktadır. Çek bedeli 
kadar ağır para cezasını hükmeden yasa, aynı zamanda para cezası ödenmediği takdirde hapis 
cezası öngörülmekte ve bu ceza ertelenmemektedir. Üstelik borcu da devam etmektedir. Bu 
bağlamda: 

1. Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde, ilgili yasa Avrupa Birliği kriterlerine uygun 
mudur? Avrupa Birliği ülkelerinde bu gibi uygulamalar bulunmakta mıdır? 

2. Yasada herhangi bir düzenleme yapılması düşünülüyor mu? 

3. Çok sayıda işadamı ve esnafın ticari yaşamdan çekilmesine neden olan bu yasanın, 
hem vicdani sorumlulukla hem de hukuk ilkeleriyle bağdaştığını düşünüyor musunuz? 
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. T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/932/1827 0i/(ty2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26/01/2009 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/6329-10801/22743 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 28/01/2009 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-114-5/316 sayılı yazı, 

c) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ifadeli, 03/02/2009 tarihli ve B.02.0.003/ 
13-384 sayılı yazı, 

ç) 16/02/2009 tarihli ve 566/874 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse tarafından Sayın 
Basbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6329 Esas No.lu soru önergesi, 
ilgi (b) yazı ile Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sayın. Nazım Ekren) 
koordinatörlüğünde cevaplandırılması için gönderilmiş olup, anılan Bakanlıkça soru önergesinin 
Bakanlığımızı ilgilendirdiği değerlendirilerek ilgi (c) yazıyla Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (ç) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi 
uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/931/1826 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip olunan 7/6329 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 19/03/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanunun; 

1- "Düzeltme hakkı" kenar başlıklı 8. maddesinde; 
"Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en 

geç on gün içinde çekin karşılıksız kalan kısmım yüzde on tazminatı ve ibraz tarihinden ödeme 
gününe kadar geçen süre için 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ödemek 
suretiyle düzeltme hakkını kullanan, çek keşide etmek hakkım yeniden kazanır."; 

2- "Karşılıksız çek" kenar başlıklı 16. maddesinde; 
"Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca 

ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide 
eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak 
üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak verilecek para cezası 
seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
ek 2 nci maddesine göre her yıl artırılır. Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Bu suçun, organ veya temsilcisi tarafından tüzelkişi yararına işlenmesi halinde özel hukuk 
tüzelkişisi hakkında da birinci fıkra uyarınca para cezasına hükmolunur. Ayrıca yetkili temsilci 
tarafından yararına çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında da bu fıkra hükmü 
uygulanır. 

Mahkeme, ayrıca işlenen suçun niteliğine göre bir yıl ile beş yıl arasında belirleyeceği bir 
süre için hesap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açtırmalarının yasaklanmasına 
karar verir. Yasaklanma karan bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına bildirilir. 

Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayn bir suç oluşturur."; 
3- "Davarım açılmasına engel olan, davayı düşüren ve cezayı ortadan kaldıran nedenler" 

kenar başlıklı 16c maddesinde; 
"Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde ceza davası açılmaz 
a) 8 inci maddeye göre düzeltme hakkının kullanılması, 
b) 8 inci maddede belirtilen süre geçtikten sonra ve henüz dava açılmadan önce çek tutarı 

veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde oniki 
tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre 
hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi. 

Dava açıldıktan sonra hüküm verilinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı veya 
karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde onbeş tazminatın ve 
çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak 
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gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer. 
Hüküm verildikten sonra hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre içinde, çek tutan veya 

karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde onsekiz tazminatın 
ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak 
gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer. 

Hüküm kesinleştikten sonra çek tutan veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya 
karşılıksız kalan kısmına ait yüzde yirmi tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar 
geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde bütün cezaî 
sonuçlan ile birlikte hüküm ortadan kalkar. 

Yukandaki fıkralarda belirtilen ödemeler hamile veya hamile ödenmek üzere muhatap 
bankaya yapılabilir.", 

Hükümlerine yer verildiği malûmlandır. 
II- 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 

Hakkında Kanunun, 26/02/2003 tarihli ve 4814 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 16. 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan, ibraz süresi içinde veya üzerinde yazılı keşide tarihinden 
önce ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki 
keşide eden kişilerin bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlmasmı öngören 
hükmünün, Anayasanın "Suç ve cezalara ilişkin esaslar" kenar başlıklı 38. maddesinin sekizinci 
fıkrasında yer alan, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 
getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz." hükmünün varlığı karşısında, Anayasaya 
aykınlığı iddiasıyla iptali gündeme gelmiştir. Anayasa Mahkemesi, 11/12/2002 tarihli ve E. 
2002/165, K. 2002/195 sayılı Karannda, 

"Türk Ticaret Kanununda kambiyo senetleri arasında düzenlenen çek, temel ilişkide bir 
sözleşmenin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kambiyo hukukuna özgü borç doğuran 
özel bir havaledir. Hatır senetlerinde olduğu gibi, taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin 
bulunmadığı veya temelde yer alan sözleşmenin geçersiz olduğu durumlarda çek, başlı başına borç 
kaynağı biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Aynca, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden 
kaynaklanan bir borç için dahi çek keşide edilebilmektedir. Çeki elinde bulunduran hamil, keşideci 
ile lehdar arasındaki temel ilişkiden kaynaklanan bir alacağı değil, doğrudan doğruya çekten doğan 
bir hakkı iktisap etmektedir. O halde, çek ilişkisi bizzat sözleşme olmadığı gibi, çekin temelinde 
her zaman bir sözleşme bulunması da zorunlu değildir. Temelde bir sözleşme ilişkisinin bulunduğu 
durumlarda ise, çekte bu ilişkiden bağımsız ve sözleşme olarak nitelendirilemeyecek bir kambiyo 
taahhüdü söz konusudur. Borçlu, temel ilişki ne olursa olsun borcunu ödemek için çek 
kullandığında, asıl borç ilişkisi dışında kambiyo ilişkisi doğmaktadır. 

İtiraz konusu kuralın, Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 
değerlendirilebilmesi için ilişkinin yalnızca sözleşmeden doğması ve borcun yerine getirilememesi 
gerekmektedir. Oysa çek temelde sözleşmeden bağımsız olarak kambiyo hukukuna özgü borç 
doğuran özel bir havaledir.", 

Gerekçesiyle, hükmün Anayasanın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykın olmadığına 
karar vermiştir. 

III- Cenevre Yeknesak Kanunu dışında, çek hukuku alanında taraflararası ilişkileri 
düzenleyen uluslararası nitelikte yeni bir sözleşme ve bu konuda herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. Buna karşılık, bir taraftan karapara aklanması diğer taraftan terörizmin 
finansmanı ile ilgili olarak, uluslararası düzenleme ve kararlarda hesap açmaya, kimlik 
belirlenmesine ve çekin tahsiline ilişkin hükümler bulunmaktadır. 

Avrupa Birliğinin birincil ve ikincil kaynaklarında konuyla ilgili bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte, yetkili kurumlan vasıtasıyla almış olduğu kararlarında, üye ülkeler 
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arasında ticarî ve idarî alanlarda güven ilkesinin tesis edilmesi amacıyla, haksız rekabetin 
önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılması gereken çalışmalara vurgu 
yapılmaktadır. 

Çeki cezaî takip yönünden düzenleyen tek kanun, 3617 sayılı Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna esin veren, Fransız Çek 
Kanunudur. Fransız Çek Kanunundan esinlenerek hazırlanan, amacı, çeki güvenilir bir ödeme aracı 
hâline getirmek olan 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun" 1985 yılından beri yürürlüktedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" çeki güvenilir bir ödeme aracı hâline getirmeyi 
amaçlamıştır. Ancak, umut edilenin aksine, karşılıksız çek suçunun özel olarak düzenlenip suçun 
oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması caydırıcı olmamış, aksine piyasada 
karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davalan önemli rakamlara ulaşmıştır. Kanundaki, bildirme, 
duyuru ve ihtarlarla ilgili maddeler işlem sayısını artırmış, hükümler tam işleyememiş, bunlar ceza 
hükümlerinin gereği gibi uygulanmasını çoğu kez engellemiştir. 

26/02/2003 tarihli ve 4814 sayılı Kanunla, 3167 sayılı Kanunda köklü ve etkisi geniş 
düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar reform olarak adlandınlamasa bile, sistem değiştirici niteliktedir. 
3167 sayılı Kanunun onyedi maddesi yeniden kaleme alınmış; bankalann sorumluluğu, çek 
defterlerinin bastırılması, ibraz ve ödeme, hesaben tesviye, ihtar, düzeltme hakkı, bankanın 
sorumlu olduğu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilân edilecek hususlar, tebligat 
adresi ve cezalara ilişkin hükümler eskisinden farklı bir şekilde düzene bağlanmıştır. Bu 
değişikliklerin en önemlisi, karşılıksız çekin cezasında yapılan değişikliktir. Hapis cezası yerine, 
çek bedeli tutarında ağır para cezası öngörülmüş, ancak mükerrirler hakkında hapis cezası 
korunmuştur. 

IV- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun "Adlî para cezasının infazı" kenar başlıklı 106. maddesinde yer alan, 

"(1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

(2) Adlî para cezasını içeren ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet 
savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü 
fıkrası uyarınca bir ödeme emri tebliğ eder. 

(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını 
ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarmca 
hapsedilir. 

(4) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu 
ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır. 

(5) Adlî para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa bile 
üçüncü fıkra hükmü Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır. 

(6) Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî 
para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki 
eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci 
takside ilişkin izin hükümsüz kalır. 

(7) Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla 
hükümle adlî para cezalarına mahkumiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez. 

(8) Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse 
hapisten çıkartılır. 

(9) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında 
koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları 
bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır. 

(10) (Mülga: 26/2/2008-5739/5 md.) 
(11) İnfaz edilen hapsin süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, 

geri kalan adlî para cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal 
memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre kalan adlî para cezası tahsil edilir.", 
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Hükmü uyarınca, karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı verilen para cezalan infaz 
edilmekte olup, bu hüküm, sadece 3167 sayılı Kanun bakımından değil, diğer kanunlar uyannca 
hükmedilen adlî para cezalarının hepsinin infazında uygulanmaktadır. 

V- 3167 sayılı Kanunun yirmi yıl içinde karşılıksız çekin cezalandırılmasına ilişkin 16. 
maddesinin üç defa kanunla değiştirilmesi ve üç kez de Anayasa Mahkemesi'nin incelemesine 
konu olması sisteme yönelik eleştirileri artırmış, şüpheleri güçlendirmiştir. 4814 sayılı Kanunla 
yapılan köklü değişikliklere rağmen ilgili kurumlardan, Cumhuriyet savcılarından, mahkemelerden 
ve Yargıtay'dan gelen şikâyetler yeni kanun hazırlanması düşüncesinin ağırlık kazanmasına sebep 
olmuştur. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi de dikkate alınarak, yürürlüğe giren 
temel kanunlar ve ceza mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla, Bakanlığımızca 16/12/2005 
tarihli "01ur"la, üniversite öğretim üyeleri, Yargıtay üyeleri, Maliye Bakanlığı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri ve Bakanlığımız 
görevlilerinden oluşan Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu, 3167 sayılı Kanundan 
farklı bir felsefeyi temel almış, değişik düşünceler ve yaklaşımların ürünü olan ve sadece çek 
hamillerini değil, genel olarak piyasayı, ticaret dünyasını ve kamuyu korumayı amaçlayan bir 
Tasarı taslağı hazırlamıştır. 

Bu bağlamda hazırlanan Tasarı taslağı ile; 
1- Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının sağlanması; 
2- Çekin, bir ödeme aracı olduğunu belirleyici hükümlere yer verilmesi; 
3- Bankaların çek hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi; 

kimlik ve vergi numarası dışında, kişinin tacir olup olmadığının açıklığa kavuşturulması; hesap 
açtırmak isteyen kişiden yazılı bir beyan alınması, bu beyanda kişinin, sicil numarasını, engel hâli 
bulunup bulunmadığını, tüzel kişilerde çekin bedelini tahsile amade tutacak kişinin kimler 
olduğunu ve benzeri hususları belirtmesinin sağlanması; 

4- Türk piyasasında ödemelerin yoğunlukla nakit olarak yapılması ve dolayısıyla genel 
ekonominin bundan zarar görmesi nedeniyle sağlıklı çek kullanımına yönelik önlemlerin alınması; 

5- Hamiline çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması; 
6- Tüzel kişinin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin 

engellenmesi; 
7- Karaparanın aklanması ile terörün finansmanında, çekin rol oynamasına engel olunması 

için çek hesabının açılmasında ve hamiline çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi; 
8- Yeni kanunun 5237 sayılı Kanun ile uyumlu hâle getirilmesi; ceza hükümlerinin 

yoruma açık bırakılmamasının sağlanması; 
9- Karşılıksız çek ile mücadelenin ağır hapis cezalan ile önlenemediğinin anlaşılması 

nedeniyle, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi; 
10- Düzeltme hakkının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık 

şeklinde yeniden düzenlenmesi; 
11- Çek defterlerinin ve yapraklannın geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi; 

kullanılmış, hâlen dolaşımda olan çeklerin kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi, 
Hedeflenmiştir. 
Bakanlığımızca taslağı hazırlanan "Çek Kanunu Tasarısı", kanunlaşması sağlanmak üzere, 

12/03/2009 tarihinde Başbakanlığa sevk edilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan' 
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4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Anayasa Mahkemesinin madencilik sektörünü etkileyen iptal 
kararlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6645) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. /y 

{-s Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Anayasa Mahkemesi'nin kamuoyuna 20.1.2009 tarihinde yansıyan kararıyla; S177 
sayılı Yasayla değiştirilen Maden Yasasının 7. maddesinin 1. fıkrası , 8. fıkrası ve 10. maddesinin 6. 
fıkrası Anayasaya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir. 7. maddenin 8. fıkrasının yürürlüğü 
durdurulmuş ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlamak üzere 1 yıl sonra yürürlüğe 
girmesine karar verilmiştir. 

Yine, 5491 sayılı Yasayla değiştirilen Çevre Yasasının 12. maddesinin 1. fıkrasının 2. 
tümcesinde yer alan "veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara " ibaresi ve 
geçici 2. maddesinin 1. fıkrası da, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Mahkeme, iptal 
hükmünün 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. 

İptal edilen yasal düzenlemelerle madencilik sektörünün ; Anayasa hükümlerine 
aykırı olarak, dilediği yerde dilediği şekilde işletme yapması sağlanmıştı. ÇED yönetmeliği ve diğer 
koruma mevzuatı dışlanmış, Bakanlar Kurulunun çıkaracağı bir yönetmelikle, tüm mevzuat işlemez 
hale getirilmişti. Yapılan yasal düzenlemeyle, 2005/9013 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmış, bu 
karar esas alınarak çıkarılan yönetmelik 21.06.2005 tarih- 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Gelinen aşamada, yürürlük tarihi beklenilmeden yukarıda sözü edilen yönetmeliğe 
dayanılarak verilmiş olan izinler iptal edilmeli ya da geri alınmalıdır. Çünkü bu yönetmeliğin yasal 
dayanağı kalmamıştır. İptal kararı her ne kadar 1 yıl sonra yürürlüğe girecek ise de , bu durum yeni 
faaliyet izinlerinin verilebileceği anlamına gelmez. Yeni izin kesinlikle verilemeyeceği gibi, mevcut 
faaliyet izinlerine dayanılarak yapılmak istenilen yeni çalışmalara da izin verilmemeli, bu yöndeki 
çalışmalar engellenmeli, bu yönde faaliyetlerini sürdüren firmaların en kısa zamanda ve derhal 
faaliyetlerini tasfiye etmeleri sağlanmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi kararının anlamı budur. Mahkeme, geç de oba çevre 
. katliamını önleyecek nitelikte bir karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi karan karşısında artık ÇED incelemesi olmadan hiçbir faaliyetin 
yapılması söz konusu olamayacaktır. ÇED süreci işletilmeden , "numune alımı, sondaj yarma, galeri 
ve kuyu açma" gibi çevre kirlenmesine yol açabilecek, doğal yapıyı bozacak nitelikteki faaliyetler 
mutlaka engellenmelidir. 

Buna göre \ 

(1) Yukarıda sözü edilen madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği iptal edilmiş midir? 
Ya da yasal dayanağı kalmayan izin yönetmeliği ne zaman iptal edilecektir? 

(2) İptal karan gereğince, daha evvel izin verilmiş olan firmaların faaliyetlerini tasfiye 
etmeleri için çalışmalar başlatılmış mıdır? Ya da ne zaman başlatılacaktır? 

(3) İptal edilen 2 j'asa gereğince kimlere , hangi firmalara izinler verilmiştir? 

Bu izinler gereğince hangi bölgelerde arama çalışmaları yapılmıştır? Arama 
çalışmaları sonucunda ne tür ve ne miktarda ürün elde edilmiştir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-/# £>Z.&$/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlığın 17.12.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-668 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Atilla KART' in, 7/6645 esâs sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 

Prof. fselJEROĞLU 
Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART' İN 
7/6645 ESAS NUMARALI YAZİLİ SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

"Anayasa Mahkemesi'nin kamuoyuna 20.01.2009 tarihinde yansıyan kararıyla; 5177 
sayılı Yasayla değiştirilen Maden Yasasının 7. maddesinin 1. fikrası, 8. fıkrası ve 10. 
maddesinin 6. fıkrası Anayasaya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir. 7. maddenin 8. fıkrasının 
yürürlüğü durdurulmuş ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlamak üzere 1 yıl 
sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir..." 

SORU 1. Yukarıda sözü edilen madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği iptal edilmiş 
midir? Ya da yasal dayanağı kalmayan izin yönetmeliği ne zaman iptal edilecektir? 

SORU 2. İptal kararı gereğince, daha evvel izin verilmiş olan firmaların faaliyetlerini 
tasfiye etmeleri için çalışmalar başlatılmış mıdır? Ya da ne zaman başlatılacaktır? 

CEVAP 1, 2._Anayasa Mahkemesi'nin 15.01.2009 tarihli ve E:2004/70 ve 2009/2 
sayılı karan ile 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 5177 sayılı Kanun ile değiştirilen 7'nci 
maddesinin birinci fıkrası ve 10'uncu maddeye eklenen altıncı fıkranın iptal edilmesi 
nedeniyle doğacak hukuksal boşluk, kamu yararını ihlal edici nitelikte görülmüş; Anayasa'nın 
153'üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla, 2949 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinin dördüncü 
ve beşinci fıkraları doğrultusunda, iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından 
başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla, Madencilik 
Faaliyetleri İzin Yönetmeliği halen yürürlüktedir, öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nin iptal 
kararma ilişkin gerekçeli karar henüz açıklanmadığından, yeni bir düzenleme de 
yapılamamaktadır. İşletme izni verilmiş firmaların faaliyetlerinin tasfiyesinin Anayasa 
Mahkemesi'nin bu kararı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

SORU 3. İptal edilen 2 yasa gereğince kimlere hangi firmalara izinler verilmiştir? Bu 
izinler gereğince hangi bölgelerde arama çalışmaları yapılmıştır? Arama çalışmaları 
sonucunda ne tür ve ne miktarda ürün elde edilmiştir? 

CEVAP 3. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 21.06.2005 
tarihinden sonra; 

- 2005 yılında 6.772 adet, 

-2006 yılında 13.001 adet, 

-2007 yılında 12.184 adet, 

-2008 yılında 11.379 adet, 

- 2009 yılında 919 adet arama ruhsatı düzenlenmiştir. 

Bu ruhsat sahalarında yapılan arama faaliyetleri sonucunda işletilebilir maden varlığı 
tespit edilen ve Maden Kanunun 7. maddesi gereği Mülkiyet İzni, ÇED ve GSM ile ilgili İzin 
Belgelerini (varsa diğer izinlerini) alan 591 adet saha için arama dönemi Üretim izin belgesi 
düzenlenmiştir. 
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5.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenilerden özür dileme kampanyası yürütenlerin yurt 
dışındanpara aldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6757) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.01.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Manşethaber (Tıttp://www.mansethaber.com/haber detav.asp?haberID-l 1300~) adlı 
internet haber sitesine göre; Azerbaycan'da yayımlanan Merkez Gazetesi 'nde, Türkiye'de 
Ermeniler'den özür dilenmesine ilişkin kampanya başlatanların, Avrupa Birliği'nden para 
aldıkları ileri sürülmüştür. Gazete'de yayımlanan haber şöyle: 

"Türkiye'de, Ermenilerden özür dileme kampanyası yürüten kişilerin, AB'nin 
talimatıyla bu adımı attığı ortaya çıktı. Türkiye'deki kaynakların verdiği bilgiye göre", 
kampanyanın yürütülmesi için AB, söz konusu kişilere büyük miktarda para vermiş. 

Kampanyanın başlıca girişimcileri olan Helsinki Yurttaşlar Derneği kurucu 
üyelerinden Ahmet İnsel, Halil Berktay, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Belge, 
Şerafettin Elçi, Mehmet Ali Birand ve yazar Adalet Ağaoğlu'na 107 bin 414'er avro, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Prof. İbrahim^ Kaboğlu'na 193 bin 548, 
gazeteci Mine Kınkkanat'a 70 bin, Liberal Düşünce Derneği'nden Prof., Atilla Yayla'ya 
449 bin 620, ünlü komünist Ertuğrul Kürkçü'ye 809 bin 414, Mazlumder Derneği'ne 81 
bin 735, Ermenice yayımlanan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Etyen 
Mahçupyan'a ise lmilyon32bin921 avro verilmiş. 

Adı geçen kişiler, aldıkları paranın karşılığında internette 'Ermenilerden özür 
diliyoruz' kampanyası yürütüyor ve bu kampanyaya daha çok kişinin katılmasını 
sağlıyor." 

Buna göre; 

1 - Bu kişilere yurtdışında para verildiği iddiası doğru mudur? 
2- Bu kişiler hakkında Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
3- Bu kişiler hakkında TCK'nın 301. maddesinde yer alan "Türk Milletine 

hakaret" suçunu işlediklerine dair herhangi bir soruşturma açma izin talebi var 
mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/967/1932 ö*/Cty2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/02/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-11423 sayılı yazı, 

b) 20/02/2009 tarihli ve 711/1214 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Behiç Çelik tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6757 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan' 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALETBAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/965/1930 Ct/gf/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6757 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 10/03/2009 tarihli ve 2009-3/5675 sayılı yazısıyla; 
Soru önergesinde adı geçen kişilere, önergeye konu edilen kampanyanın başlatılması 

yönünde yurt dışından para gönderildiği iddiasına ilişkin olarak herhangi bir soruşturma kaydına 
rastlanmadığı; 

Türk Milletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından 
başlatılan soruşturma sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği; karara karşı 
yapılan itiraz üzerine Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kararın kaldırılmasına karar verildiği; 
Ankara Başsavcılığınca, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin anılan kararının yazılı emir yoluyla 
bozulması yönünde talepte bulunulduğu, 

Bildirilmiştir. 
II- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

hazırlanan 29/12/2009 tarihli Fezlekeyle, bir internet sitesi şüpheli gösterilerek, Türk Milletini, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturmanın 
yapılabilmesinin Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 
Bakanlığımızın iznine tâbi bulunduğundan bahisle, soruşturma yapılabilmesi için izin verilmesi 
talebinde bulunulduğu; Bakanlığımızca dosya üzerinde yapılan değerlendirme sonunda, Fezlekede 
şüpheli yada şüphelilerin isimleri belirtilmediğinden, Fezlekenin 20/01/2009 tarihli yazımızla iade 
edildiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

SQ 
Mehmet AlipAHİN 

Baka* 
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6.-İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Almanya'dan istenen Deniz Feneri Davası dosyasına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6758) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini Saygılarımla arz ederim. 26.01.2009 

Almanya'da beniz Feneri e.V. davasında karar 17 Eylül 2 0 0 8 tarihindeki duruşmada 
verilmiştir. 

Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasında Derneği davasının 17 Eylüldeki 
duruşmasında yargıç Johann Müller, üç sanığın da dolandırıcılık suçundan mahkum 
olduklarını açıklamıştı. Hakim Müller, gerekçeli kararında, bu davanın Almanya'nın en büyük 
bağış skandali davası olduğunu belirterek daha önce. çok s e s getiren UNICEF Almanya 
davasını dahi geçtiğini söylemişti. Almanya Deniz Feneri'nin toplam 41 milyon euro bağış 
topladığını; Türkiye'ye giden toplam miktarın 17 milyon euro olduğunu, bunun 8 milyonunun 
Türkiye Deniz Feneri'ne gittiğini, geri kalan kısmın çeşitli yerlerde kullanıldığını ifade 
etmişti. Davada, sanıklardan Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Mehmet Taşkan 2 yıl 9 ay ve 
Firdevsi Ermişe 1 yıl 10 ay hapis cezası vermişti. Türkiye'de Zekeriya Karaman'ın Ön plana 
çıktığını vurgulayan Müller, sanık Mehmet Gürhan'ın, İsmail Karahan, Harun Yoldaş, 
Mustafa Çelik ve Zahit Akman ile geçmişte ticari ilişkileri olduğunu belirtmişti. 

Kararda yer alan, aralarında bürokratların ve medya sahiplerinin de bulunduğu bazı 
şahıslar ile Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da bir soruşturma başlatıldığı bilinmektedir 

Soruşturma kapsamında Almanya'dan istenen belgelerin Ocak ayı başında 
Türkiye'ye gelmesi beklenirken, söz konusu belgeler hala Türkiye'ye gönderilmemiştir. 

Bu çerçevede; 

l)Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili dosyanın Türkiye'ye hala 
ulaşmamalının nedeni nedir ? 

2)Frankfurt Savcılığı dosyanın Türkiye'ye ulaşacağı tarihe ilişkin bir 
açıklama yapmış mıdır ? 

3)<5ecikmenin bakanlığınızın tutumuyla bir ilişkisi var mıdır ? 

4)Adalet Bakanlığı-olarak dosyanın gönderilmesi için en son ne zaman 
istemde bulundunuz ? 

5)Geçtiğimiz günlerde "Türkiye'deki Deniz Feneri ile Almanya'daki Deniz 
Feneri ayrı kurumlardır" şeklinde bir açıklamanız olmuştu. Henüz bu konuda 
sonuçlanmış bir soruşturma olmamasına karşın bu kadar iddialı bir açıklamayı neye 
dayanarak yaptınız ? Bu iki derneğin birbirinden tamamen ayrı kuruluşlar. 
olduğunu, ortak hiçbir faa l iye t te bulunmadığını nereden biliyorsunuz ? 
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TC. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/964/1929 0././OV2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/02/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-11423 sayılı yazı, 

b) 24/02/2009 tarihli ve 690/1170 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6758 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha; 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AÎTŞAHİN 
Baka* 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALETBAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/962/1927 olCif/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Çetin SOYSAL 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 11615% Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Bilindiği üzere, uluslararası suçlarla mücadelede polisiye ve adlî işbirliği, Ülkemizin 
ilgili ülkelerle taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası sözleşmelerde yer alan ilke, kural ve 
koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bu bağlamda, Ülkemiz ile Almanya arasındaki cezaî konularda adlî yardımlaşmaya ilişkin 
taleplerin yerine getirilmesinde "Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi" 
hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkezî makam olarak görev yapmaktadır. 

Söz konusu Sözleşme çerçevesinde, iki ülkenin yetkili adlî makamlarınca düzenlenen adlî 
yardım talepleri, Ülkemiz ile Almanya arasındaki 1974 tarihli Protokol gereğince her iki ülkenin 
dış temsilcilikleri aracılığıyla diğer ülke merkezî makamlarına iletilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından 
yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Alman makamlarından bilgi ve belge teminine yönelik 
olarak düzenlenen adlî yardım evrakı, Almanca tercümeleriyle birlikte, 26/09/2008 tarihli ve 89868 
sayılı yazımızla anılan Ülke yetkili makamlarına iletilmek üzere Frankfurt Başkonsolosluğumuza 
gönderilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı ve Frankfurt Başkonsolosluğumuza iletilen 20/10/2008 tarihli 
yazımızla, Almanya yetkili makamları nezdinde girişimde bulunularak, önceki yazımızla iletilen 
adlî yardım talebine ilişkin cevabın çabuklaştırılması ve sonucundan bilgi verilmesi istenmiştir. 
30/10/2008 tarihli bir sonraki yazımızla da dış temsilciğimiz tarafından Almanya yetkili makamları 
nezdinde adlî yardım talebinin ivedilikle yerine getirilmesi konusunda girişimde bulunulması talep 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığından alman 18/12/2008 tarihli yazıyla, Federal Adalet Dairesi'nden 
alınan 05/12/2008 tarihli yazıya atfen, adlî yardım yoluyla talep edilen bilgi ve belgelerin, ceza 
davası neticesinde verilen karar hariç olmak üzere, bir aylık süre zarfında ibraz edilebileceğinin 
Frankfurt Savcılığınca ifade edildiği belirtilmiştir. 

Adlî yardım talebimiz ile Alman adlî makamlarından istenilen evrak, Dışişleri 
Bakanlığının 24/02/2009 tarihli yazısı ekinde Bakanlığımıza ulaşmış olup, aynı gün yazımız ekinde 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kurye ile teslim edilmiştir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, adlî yardım talebinin yerine getirilmesi konusunda 
Bakanlığımızdan kaynaklanan herhangi bir gecikme bulunmamaktadır. 

II- İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 19/03/2009 tarihli ve 819 sayılı 
yazısıyla, Türkiye'de faaliyette bulunan Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 
merkezinin İstanbul'da bulunduğunu ve dernekler mevzuatına göre kurulduğu; Almanya'daki 
Deniz Feneri e.V. isimli derneğin ise Almanya'da kurulduğu ve Alman Devletinin mevzuatına tâbi 
olduğu bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.-Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, Ankara 'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6845) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yılmaz ATEŞ 
"Ankara Milletvekili 

Ankara'da dağıtılan ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle hız kazanan 
kömürlerde, yüksek oranda arsenik bulunduğuna ilişkin haberler yabancıJbaşında ve 
ulusal basınımızda yer almıştır. 

Ankara'nın hava kirliliği konusunda, ODTÜ Kimya Bölümü tarafından yapılan 
araştırmanın sonuçları kamuoyuna açıklanmıştır. Bu açıklamalarda ve basınımızda 
yer alan haberlerde; dağıtılan kömürlerin resmi standartların altında olduğu; 
içerisinde yüksek oranda arsenik bulunduğu ve havaya dağılan zararlı maddelerin 
soluma yoluyla insan vücuduna geçtiği ve arsenik miktarının dünyâda literatüre 
geçmiş en yüksek miktar olan 410 PPM'in üzerine çıkarak, 530 PPM olarak dünyada 
görülmemiş bir düzeye ulaştığı belirtilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak 

1- Ankara'da hava kirliliğini belirlemek amacıyla hangi aralıklarla ve hangi 
noktalarda ölçüm yapılmaktadır? 

2- 2008 - 2009 yılında Ankara'da hava kirliliği konusunda yapılan ölçümlerde 
ilçe ve semt bazında elde edilen en yüksek değerler nelerdir? Yine aynı 
ilçe ve semtlerde, son beş yılın içerisinde yapılan ölçüm değerlerinin 
sonuçlan nelerdir? 

3- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünün açıklamasında yer alan, 
Ankara'nın havasındaki arsenik değerinin, dünyada görülen en yüksek 
arsenik değeri olduğu iddiası doğru mudur? 

4- Ankara'da ne kadar kömür dağıtılmıştır? Bu kömürler nereden alınmıştır? 
Kalitesinin saptanması konusunda hangi test ve araştırmalar yapılmıştır? 
Sonuçları nelerdir? 

5- Dağıtılan kömürlerin içerisinde yüksek oranda arsenik bulunması 
nedeniyle; havaya dağılan zararlı maddelerin solunum yoluyla insan 
vücuduna geçtiği ve bu maddelerin doğrudan kansere yol açtığı iddiaları 
doğru mudur? Bu kirlilik oranı insan sağlığı üzerinde başka ne tür olumsuz 
etkilere yol açmaktadır? Bu konuda alınan önlemler nelerdir? 

6- Ankara'daki hava kirliliğinin, Dünya Sağlık örgütü'nün belirlemiş olduğu 
standartların yaklaşık 15 kat üzerinde olduğu iddiası doğru mudur? 

7- Ankara'nın hava kalitesinde yaşanan düşüş ve aşırı kirliliğe yol açan 
uygulamalar nedeniyle sorumlular hakkında ne tür bir işlem yapılacaktır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.Ö0.00/610.01-/Ö <*.#4/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlığın 02.03.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-846 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ' in, 7/6845 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı < 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ' İN 
7/6485 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Ankara'da hava kirliliğini belirlemek amacıyla hangi aralıklarla ve hangi 
noktalarda ölçümler yapılmaktadır? 

CEVAP 1. Bahçelievler, Demetevler, Dikmen, Kayaş, Keçiören, Sıhhiye, Ulus ve 
Sincan bölgelerinde yer alan istasyonlarda haftada 7 gün/24 saat ölçümler gerçekleştirilmekte 
ve ölçüm sonuçları devamlı izlenmektedir. 

SORU 2. 2008-2009 yılında Ankara'da hava kirliliği konusunda yapılan ölçümlerde ilçe ve 
semt bazında elde edilen en yüksek değerler nelerdir? Yine aynı ilçe ve semtlerde, son beş yılın 
içerisinde yapılan ölçüm değerlerinin sonuçları nelerdir? 

CEVAP 2. 2008-2009 kış sezonunda Ankara'daki sekiz adet hava kalitesi Ölçüm 
istasyonundan alınan aylık ortalama değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ankara Ilı 2( )08 ve 2009 yılı S 02(ug/m ) orta lamaları; 
2008-2009 YILI ŞO^ug/m3) ORTALAMALARI 
ANKARA 

OCAK 

_Ş_UBAT 

MART ... 

NİSAN 

MAYIS 

HAZİRAN 

TEMMUZ 

AĞUSTOS 

İEYLÜL .... 

EKİM 

KASIM 

ARALIK 

OCAK 

ŞUBAT 

BAHÇELİEVLER 

5 ' 76,6 

c - 58,4 

r?V 26,8 

&-' 26,1 

22 
11,4 

10,2 

8,5 
" ^ 15,3 

16 
35 

'•'•••'• 4 0 

: _ 56 

26 

DEMETEVLER 

* 
17.3 

* 
9,8 

10,4 

8,5 
7,8 
7.7 
5,8 

4 
5 
4 

12 
118 

DİKMEN 

42,1 

30.4 

11,1 

12,7 

10.2 

5,7 
5,8 
5,4 
7,7 
12 
19 
19 

. 
11 

KAYAŞ 

. 
101,3 

10,8 

39,9 

21,9 

7,7 
7,6 
7,3 
9,6 

* 
3JL 
17 

* 
• • 

KEÇİÖREN 

44,9 

. * 
23,2 

* 
15,7 

. * 
11,5 

** 
7,4 

8 
12 
5 
9 
8 

SIHHİYE 

50,2 

49,9 

33,4 

32,9 

31.9 

19,8 

16,8 

14,8 

* 
* 
9 

* 
34 
f* 

SİNCAN 

29,5 

29,7 

22,3 

13,7 

10,9 

. 
6,8 

. 
* 
5 

* 
• 

9 

* 

ULUS 

49,5 

54,3 

48,9 

• * 
'** 
.. 
* 
* 
.* 

• 7 

• * 

M 

• * 

. 
Ankara İli 2008 ve 2009 yılı PM(ug/m3) ortalamaları; 
2008-2009 YILI PM( ng/m3) ORTALAMALARI 

ANKARA 

OCAK 

ŞUBAT 

MART 

NİSAN 

MAYIS 

HAZİRAN 

TEMMUZ 

AĞUSTOS 

EYLÜL 

EKİM 

KASIM 

ARALIK 

OCAK 

ŞUBAT 

BAHÇELİEVLER 

İi\. 70,7 

*.: 41.3 

"ây.. 30,1 
69,7 

%': 46,6 
36,2 

42 
ğ 47,8 
• 49,3 
î- 54 
':: 72 

* 
61 

F 38 

DEMETEVLER 

102,4 

90.4 

75.2 

98,1 

72.8 

46,5 

57,7 

66,9 

67.2 

75 

114 

* 
123 

70 

DİKMEN 

100,4 

84,1 

57 
72,8 

• • 

+ 

. 
• 

**' 

m 

M 

KAYAŞ 

• 
101,9 

109,6 

* 
• * 

• * 
• • 

•• 
*• 
** 

•* 

91 

KEÇİÖREN 

87,3 

* 
• 

• * 

* 
• 

** 
** 

85 

44 

SIHHİYE 

143,2 

122,3 

85 
80,6 

57,8 

72,5 

40,5 

** 
** 
•* 
•• 

157 

• • 

SİNCAN 

** 
** 
** 
• 

68,5 

52,3 

51,9 

• 
• 

65 

56: 
* • 

ULUS 

120,2 

113,6 

83,2 

»» 

35 

(*) 21 günden az ölçüm değeri olduğu için değerlendirilmemiştir. 
(**) ölçüm sonuçları alınamamıştır. 
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Tablolardan görüleceği üzere, Yönetmelikte belirtilen sınır değerler aşılmamıştır. 

( SORU 3. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünün açıklamasında yer alan, 
Ankara'nın havasındaki arsenik değerinin, dünyada görülen en yüksek arsenik değeri olduğu iddiası 
doğru mudur? 

SORU 5. Dağıtılan kömürlerin içerisinde yüksek oranda arsenik bulunması nedeniyle; havaya 
dağıtılan zararlı maddelerin solunum yoluyla insan vücuduna geçtiği ve bu maddelerin doğrudan 
kansere yol açtığı iddiaları doğru mudur? Bu kirlilik oranı insan sağlığı üzerinde başka ne tür 
olumsuz etkilere yol açmaktadır? Bu konuda alınan önlemler nelerdir? 

CEVAP 3. ODTÜ Kimya Bölümünün açıklaması kömürün içinde arsenik 
bulunmasıyla ilgilidir. Kömürün yapısı gereği içerisinde diğer elementler gibi arsenik de 
bulunmaktadır. Kömürün yapısındaki bu tür maddelerin kömür yakıldığı zaman bacadan 
çıkan konsantrasyonları önemlidir. Sobalarda sıcaklık, maksimum 250-300°C derecedir. 
Arsenik ise 900 °C derecenin üzerinde serbest hale, gaz fazına geçer. Bu yüzden mutlaka 
bacadan çıkan konsantrasyonun tespiti gerekmektedir. Bu konsantrasyonla ilgili ülkemizde 
HKDY Yönetmeliği kapsamında ortam havasındaki arsenik ile ilgili AB mevzuatında olduğu 
gibi hedef değer verilmiştir. 

SORU 4. Ankara'da ne kadar kömür dağıtılmıştır? Bu kömürler nereden alınmıştır. 
Kalitesinin saptanması konusunda hangi test ve araştırmalar yapılmıştır? Sonuçları nelerdir? 

CEVAP 4. Ankara'da dağıtılan ve/veya satılan kömürlerle ilgili işlemler Ankara 
Valiliği ti Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çankaya 
Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir. Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfından alman bilgiler doğrultusunda; toplam 53.908 aile için TKİ Kurumu (Tunçbilek, 
Soma) ve AKSA Enerji Üretim A.Ş. tarafından üretimi gerçekleştirilen kömürlerden 59.000 
ton kömürün Kaymakamlıklara teslim edildiği anlaşılmıştır. Bu kömürlerin kalitesini. 
belirlemek için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü denetim elemanlarınca kömürlerden numune 
alınarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde söz konusu kömürlerin Isınmadan 
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmadığı 
anlaşılmıştır. 

SORU 6. Ankara'daki hava kirliliğinin, Dünya Sağlık örgütü'nûn belirlemiş olduğu 
standartların yaklaşık 15 kat üzerinde olduğu iddiası doğru mudur? 

CEVAP 6. Ankara ilinde hava kalitesi ölçümleri, 24 saat esasına göre yapılmaktadır. 
Dünya Sağlık örgütü standartlarının 24 saatlik ölçümlerde sağlanması gereken değerler 
bağlamında incelenmesi neticesinde şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Dünya Sağlık Örgütü, 24 saat bazındaki ölçümlerde PMıo hedefi olarak 50-150 ug/m3 

arasındaki değerlerin uygunluğunu; S02 hedefi olarak ise 20-120 ug/m3 arasındaki değerlerin 
uygunluğunu öngörmüştür. Bu kapsamda; 2 inci cevapta da görüleceği üzere ölçülen bazı 
değerler Dünya Sağlık örgütü (DSÖ)'nün değerlerinin altında bazıları ise üzerindedir. Ancak 
bu değerlerin DSÖ' nün değerlerinin 15 katı olmadığı görülmektedir. 

SORU 7. Ankara'nın hava kalitesinde yaşanan düşüş ve aşırı kirliliğe yol açan 
uygulamalar nedeiıiyle sorumlular hakkında ne tür bir işlem yapılacaktır? 

CEVAP 7. Çevre Kanununda uygulanan müeyyidelerin yanı sıra, her bir kontrol 
belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt 
ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirmeyen; yanlış, 
yanıltıcı ve yanlış belge düzenleyen ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcılara 
katı yakıt teslim eden ithalatçı/üretici/satıcıya, 2872 saydı Çevre Kanununun L2.nci, 20 nçi 
(g) ve 26 ncı maddeleri hükümleri uygulanmaktadır. 
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8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, kanserle mücadeleye ve kanser vakalarına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/6869) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA . 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 27/01/2009 

Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

14 Atalık 1983 günü 181 karar sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16. maddesine 
göre Kanserle Savaş Daire BaşkanlığVnın görevleri belirlenmiştir. 

Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaşı planlamak, uygulamak 
ye bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak, kanserle ilgili her türlü istatistik! bilgileri 
toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle savaşta 
gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgileri araştırma ve inceleme sonuçlarına 
göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve uygulatmak gibi 
yetkilere haizdir. 

1. 2008 yılı içinde kanserden hayatım kaybetmiş insanlarımızın sayısı kaçtır? Bunun 
bölgelere göre dağılımı nedir? 

2. Ülkemiz genelinde kanser tedavisi gören kaç vatandaşımız vardır? Bunların bölgelere. 
göre dağılımı nedir? 

3. Kanserle mücadele için Bakanlığınız ne kadar kaynak ayırmaktadır? 

4. Üniversitelerle koordineli bir çalışmanız var mıdır? 

51 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.10.0.KSD.0.00.00.07-445.99/ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 02.04.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26.02.2009 tarihli ve A.01.0.10.00.02-11563 sayılı yazıları. 

Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR tarafından, tarafıma yöneltilen "kanserle 

mücadeleye ve kanser vakalarına ilişkin" 7/6869 sıra sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Retrfp AKI 
Sağlık Bakanı 

EKLER: 
Ek-1. önerge cevabı 
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Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR tarafından verilen "kanserle mücadeleye 
ve kanser vakalarına ilişkin" 7/6869 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
14 Aralık 1983 günü 181 karar sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16. 

Maddesine göre Kanserle Savaş Daire Başkanlığı'nın görevleri belirlenmiştir. 
Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaşı planlamak, 

uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak, kanserle ilgili her türlü 
istatistik! bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, 
kanserle savaşta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgileri araştırma ve 
inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, 
uygulamak ve uygulatmak gibi yetkilere haizdir. 

1. 2008 yılı içinde kanserden hayatını kaybetmiş insanlarımızın sayısı kaçtır? 
Bunun bölgelere göre dağılımı nedir? 

2. Ülkemiz genelinde kanser tedavisi gören kaç vatandaşımız vardır? Bunların 
bölgelere göre dağılımı nedir? 

3. Kanserle mücadele için Bakanlığınız ne kadar kaynak ayırmaktadır? 
4. Üniversitelerle koordineli bir çalışmanız Var mıdır? 

CEVAPLAR: 

1. 2002 yılı Globocan verilerine göre ülkemizde 38.000 erkek 18.000 kadın 
olmak üzere toplam 56.000 kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 2008 yılı kanser 
mortalite verileri Dünyanın hemen her ülkesinde 3-4 yıllık analiz sonunda verilmektedir. 
Ülkemizde tüm ölümlerin yaklaşık %15 i kanserden olmaktadır ki bu kalp 
hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedenidir. 

2- Bakanlığımız tarafından yapılan düzenleyici etki analizi çalışması verilerine 
göre ülkemizde 2005 yılında 121 bin yeni kanser vakası (insidans) 277 bin toplam 
kanserli hasta ( prevelans) sayısı vardır. Sıklık açısından bölgesel anlamlı farklılıklar 
bulunmamaktadır. 

3- Düzenleyici etki analizi çalışması verilerine göre ülkemizde kansere 2005 
yılında 1.9 milyar ABD dolan harcanmış olup, kanser artışına paralel olarak bu rakamın 
2010 yılında 2.5 milyar ABD doları, 2020 yılında 5.2 milyar ABD doları, 2030 yılında 9.6 
milyar ABD doları olması beklenmektedir. Bu maliyetler içinde işgücü kayıpları gibi 
sekonder kayıplar bulunmamaktadır. Bakanlığa geldiğim tarihlerde Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanlığının yıllık bütçesi 7.000 TL iken geçtiğimiz yıl 7.500.000 TL ayrılmış 
olup, sağlanan ek desteklerle son bir yıl içinde sadece kanser taramalarına 10.000.000 
TL ödenmiş, tarama ve tüm kanser tedavileri geri ödeme sistemine alınmıştır. 

4- Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda üniversiteler ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği yapılmaktadır. Türkiye'de Helikobakter Piloriden kaynaklanan Atrofik 
Gastrit ve Mide Kanseri Taraması projesi, Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk 
Faktörleri Araştırması, Mezotelyoma çalışması (Nevşehir ilinde yapılan akciğer zarı 
kanseri ile ilgili çalışma), Kütahya-Emet ilçesinin içme sularında saptanan arsenik 
konusunda yapılan çalışmalar, Beslenme ve kanser ilişkisi araştırması gibi konularda da 
üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. 

Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyelerinden birçoğu üniversitelerin değerli bilim 
adamlarından oluşmaktadır. Danışma kurulu Bakanlığımıza kanser çalışmalarında yol 
gösteren tavsiye niteliğinde kararlar alan ve Bakanlığım sırasında kurulan bilimsel bir 
kuruldur. 

Ulusal Kanser Kontrol Programı Dünya Sağlık örgütü (DSÛ) ile işbirliği içerisinde 
Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır. Dört basamaktan oluşan program; önleme, 
erken tanı-tarama, tedavi ve palyatif bakımı içermektedir. Her bir basamağın 
hazırlanmasında üniversitelerden değerli bilim adamları yer almış ve Bakanlığımıza bu 
konularda destek vermişlerdir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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TBMM B: 72 6 .4 .2009 
9.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, esnaf ve sanatkârlara uygulanan kredi faiz oranlarına 

ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/6878) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLBT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularının Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin 
yapılmasını arz.ederin 29.01.2009 

ÖZER 
C M Milletvekili 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortaklarına 
uygulanan faiz oranları 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere ortaklığa 
intikal eden faiz oranı %15.6, Devletten karşılanma oranı %8.4 olarak 
belirlenmiştir. Uygulanan faiz oranı ise toplamında %24'tUr. Kobiler 
tarafından KOSGEB aracılığı ile alınan kredilerde ise faiz oranı 
sıfırdır. 

Bu bilgile» doğrultusunda; 
1-Uygulanan Kooperatif kredi faiz oranlarının düşürülmesi konusunda 
düşünceleriniz nelerdir? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B14 0BHİ0 00 00 02-2UJ. Q^ « 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:26.02.20O9 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6878-11571/24468 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER'in, "Esnaf ve sanatkarlara uygulanan kredi faiz 
oranlarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6878) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. , 

O . 
Zafer ÇAĞLAYAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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TBMM B:72 6 .4 .2009 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

SORU : Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortaklarına uygulanan faiz 
oranları 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere ortaklığa intikal eden faiz oranı 
%15,6, Devletten karşılanma oranı %8,4 olarak belirlenmiştir. Uygulanan faiz oram ise 
toplamda %24'tUr. KOBİ'ler tarafından KOSGEB aracılığıyla alınan kredilerde ise faiz 
oranı sıfırdır. 
Bu bilgiler doğrultusunda; uygulanan kooperatif kredi faiz oranlarının düşürülmesi 
konusunda düşünceleriniz nelerdir? 

CEVAP : Bilindiği üzere, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. kaynaklarından esnaf ve sanatkârlara "Kooperatif Kredisi" adı 
altında düşük faizli (sübvansiyonlu) krediler kullandırılmaktadır. 
Bakanlar Kurulunun 30.12.2007 tarih, 26742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 26.12.2007 
tarih, 2007/13046 sayılı Kararına göre; esnaf ve sanatkarlara Türkiye Halk Bankası A.Ş. nce 
(Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle 
01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında kullandırılacak düşük faizli krediler ile 2007 yılında 
kullandırılıp da bakiyesi 2008 yılına devreden krediler için uygulanacak gösterge faiz oranının 
hesaplanmasında uygulanacak oran %65'tir. Bu çerçevede, Bankanın kooperatif kredilerine 
özgü kaynak maliyetini oluşturan cari faiz oranının da 31.12.2008 tarihine kadar %22 olduğu 
dikkate alındığında, bunun %65'ini oluşturan %14,3'lük kısmı krediyi kullanan esnaf ve 
sanatkârlara, kalan (%35'lik) %7,7'lik kısmı ise Hazine Müsteşarlığınca Bankaya gelir 
kayıpları olarak ödenmiştir. 
Ayrıca, Türkiye Halk Bankası A.Ş.nce uygulanan cari faiz oranı 01.01.2009 tarihinden itibaren 
%24'e yükseltildiği için 01.01.2009-10.01.2009 tarihleri arasında kredi kullanan veya kredi 
borcunu ödeyen esnaf ve sanatkârlara uygulanan kooperatif kredisi faiz oranı ise (%24x%65=) 
%15,6 olarak gerçekleşmişti. 
ö te yandan, Bakanlar Kurulunun son olarak; 10.01.2009 tarih, 27106 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan 29.12.2008 tarih, 2008/14564 sayılı Kararına göre; esnaf ve sanatkarların 
finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
nce ESKKK'leri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2009 yılına 
devreden krediler ile 01.01.2009—31.12.2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık 
usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere geçerli olmak üzere gösterge faiz 
oranının hesaplanmasında uygulanacak oran %50 olarak belirlenmiştir. 
Bu itibarla, bu son Karar gereğince; Devlet tarafından yapılan faiz sübvansiyonu oranı %35'ten 
%50'ye çıkarıldığı için, Bankanın cari faiz oram %24 iken esnaf ve sanatkarlara uygulanan 
kooperatif kredisi faiz oram da %15,6'dan (%24*%50=) %12'ye çekilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, söz konusu yeni faiz oranı üzerinden 01.01.2009 tarihinden sonra kredi kullanan veya 
kredi borcundan dolayı %1S,6 faiz oranı üzerinden faiz tahsil edilmiş olan esnaf ve sanatkârlara 
(% 15,6-% 12=) %3,6 puanlık faiz fazlası tutarı da Bankaca iade edilmiştir. Dolayısıyla, esnaf ve 
sanatkârlara ESKKK kefaletiyle Türkiye Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerin 
faiz oram 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren %14,3'ten %12'ye düşmüştür. 
Diğer taraftan, esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik koşullara göre rekabet güçlerinin 
arttırılması, sosyal ve ekonomik yasamda etkin aktörler olarak varlıklarının sürdürülmesi 
amacıyla, esnaf ve sanatkârımızın finansman sıkıntılarının giderilmesi, finansman kaynaklarına 
kolay ve düşük maliyetlerle erişimlerinin sağlanması yönündeki çalışmalar Bakanlığımızca 
takip edilmektedir. 
Bununla birlikte,, Merkez Bankasının bankalararası para piyasalarında gecelik borçlanma ve 
borç verme faiz oranlarım düşürmeye devam ettiği bir ortamda Türkiye Halk Bankası A.Ş. 'nce 
de ESKKK kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı kooperatif kredisine özgü kaynak 
maliyetini gösteren cari faiz oram %20'ye düşürülmüş bu durumda kooperatif kredisinin esnaf 
ve sanatkarlara uygulanan faiz oram (%20*%50=) %10'a gerilemiştir. Bu uygulama 16 Mart 
2009 tarihinde başlamıştır. 
Sonuç olarak, Bakanlığımıza da bu konuda ulaşan yoğun talepler, ayrıca 60.Hükümet Eylem 
Planındaki (YDY-12.madde) esnaf kredilerinin limitinin artırılması, vadesinin uzatılması ve 
daha düşük faizle kredi kullandırılmasına yönelik taahhütler doğrultusunda piyasa 
koşullarındaki olumlu gelişmelere paralel olarak enflasyon seviyelerinin altında, KOBİMere 
KOSGEB aracılığıyla kullandırılan kredilere benzer faiz oranlarıyla ESKKK kefaletiyle esnaf 
ve sanatkarlara da kredi kullandırılması yönündeki çalışmalar desteklenmektedir. 
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TBMM B: 72 6 .4 .2009 

10.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 'ün, sektörel ve bölgesel bazda uygulanacak teşviklere ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/6879) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞAKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

rüzüN 
Bilecik Milletvekili 

[BMM Başkanlık Divan Üyesi 

Hükümet, yatırımlarda beklenen canlanmayı sağlayamayan il bazında 
teşvik sistemini bölgesel ve sektörel baza dönüştürmek üzere çalışmayı 
başlatmış; Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve Hazine Müsteşarlığı'nın halen 49 ili kapsayan 
teşvik sistemini yeniden ele alarak eş zamanlı bir çahşma başlatmışlardır. 

Mermer ve seramik konusunda en fazla teşviki hak eden Bilecik ilimiz 
daha öncekM9 ili kapsayan teşvik sisteminden yararlanamamiş bu konuda ciddi 
bir mağduriyet yaşamıştır. 

Günümüzün zor şartlarında sanayiciye yapılacak desteklerin, üretimin 
sürdürülebilmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. Böyle bir sektörel ve 

. bölgesel teşvik kapsamında Bilecik ilimizin yer alıp almaması ilimizin işsizlik 
sorunu ile direk orantılıdır. 

1-Sektörel ve bölgesel bazda uygulanacak teşvik çalışmaları ne aşamadadır? 
t. 

2- Sektörel bazda teşvik uygulanacak iİler hangi kriterlerle belirlenmektedir? 

3- Seramik ve mermer üretimi ile sektörünün önde gelen isimlerinden Kütahya,. 
Uşak, Eskişehir,-Çanakkale ve îzmir gibi illerin önünde yer alan, % 70 ihracat 
kapasitesi ile ülkemizin adından söz ettiren Bilecik İlimiz, sektörel teşvik den 
yararlanacak mıdır? 
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TBMM B:72 6 .4 .2009 

SANAYt VE TİCARET BAKANLIĞI 
* mı r * Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHÎ 0 00 00 02- 2.\% Q 2 -04-2009 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:26.02.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6879.1lŞ72/24469sayiîı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, "Sektöre! ve bölgesel bazda uygulanacak 
teşviklere" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (t/6879) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

O. 
Zafer ÇAĞLAYAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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TBMM B:72 6 . 4 . 2009 

BlLECtK MİLLETVEKİLİ SAYIN YAŞAR TÜZÜN'ÜN 
YAZILI SORU ÖNEGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

SORU 1 : Sektörcl ve bölgesel bazda uygulanacak teşvik çalışmaları ne aşamadadır? 

CEVAP 1 : Devlet Yardımlarının bölgesel ve sektörel önceliklerinin yeniden tanımlanması 
için yapılan çalışmalar, Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda Bakanlığımızın da etkin 
katılmıı ile sürdürülmektedir. Bakanlığımızın hazırladığı Girişimci Bilgi Sistemi verileri 
ışığında yapılan analizler sonucunda hazırlanan yeni teşvik sistemiyle Ülkemizin bölgesel ve 
sektörel önceliklerin tespit edilmesi ve tüm ülke çapında yatırımların bu önceliklere göre 
desteklenmesi amaçlanmıştır. Yine bu kapsamda, çeşitli kriterleri karşılayacak büyük yatırım 
projelerinin de bölge farkı gözetmeksizin tüm ülke çapında desteklenmesi öngörülmüştür. 
Çalışmalar tamamlanmış olmakla beraber son değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, yeni teşvik sisteminin henüz açıklanmaması ve küresel kriz ortamı da 
dikkate alınarak 5084 sayılı teşvik kanununun suresi bir yıl uzatılmıştır. 

SORU 2 : Sektörel bazda teşvik uygulanacak iller hangi kriterlerle belirlenmektedir? 

CEVAP 2 : Teşvik Kanunu hazırlanırken Bakanlığımızca, Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği 
içerisinde çalışmalar yürütülmüştür. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen illerde teşvik 
edilecek sektörler Bakanlığımızca hazırlanmış olan Girişimci Bilgi Sisteminden elde edilen 
veriler ile karşılaştırılmış ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılmıştır. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz Girişimci Bilgi Sistemi verileri doğrultusunda ülkemizde 
ne kadar firma var, nerede üretim yapar, nerede ticaret yapar, ne kadar kapasitesi vardır, ne 
üretir, ne kadar üretir, ne kadar elektrik tüketir, ne kadar Ar-Ge yapar, ne kadar işçi çalıştırır, 
onlara ne kadar ücret öder, sermayesi, aktifi, cirosu, karı, zararı, borcu, alacağı ne kadardır 
gibi daha bir çok verilere ulaşılıp bunların sektör sektör, il il dağılımları analiz 
edilebilmektedir. 

Bununla beraber, hangi sektörümüzün durumunun ne olduğu, iç pazarın ya da dış pazarın 
daralmasının onu nasıl etkileyeceği, kur riski, finansman riskinin ne olduğu' gibi hususlar 
Girişimci Bilgi Sistemi sayesinde takip edilmekte ve Bakanlığımız bünyesinde 
oluşturduğumuz SİDEM (Sektörel İzleme Değerlendirme Merkezi) tarafından takip edilmekte 
veriler EKK ve Bakanlar Kurulu ile paylaşılmaktadır. 

Teşvik Yasası ile ilgili çalışmalarda tüm sektörlerdeki kümelenmeleri güçlendirecek bir 
yaklaşım benimsenmiştir. Tasan hazırlanırken, Girişimci Bilgi sistemi ile büyüklük, başatlık 
ve uzmanlaşma kriterlerine bakılmıştır. Büyüklük, bir ildeki bir sektör kriterinin (örneğin 
istihdam), o sektördeki kriterin Türkiye toplamına oram olarak ifade edilebilir. Başatlık, bir 
ildeki bir sektörün ağırlığım ifade eden orandır. Uzmanlaşma ise bu iki kriter kullanılarak 
oluşturulan bir endekstir. 

Bununla beraber teşvik yasası hazırlanırken sektör talepleri, mevcut bilgi birikimleri ve 
tstatistiki Bölge Birimi Sınıflaması esas alınmıştır. Bunun yanı sıra sektörler US-97 ürün 
sınıflaması temelinde oluşturulmuştur. Hangi sektörlerin hangi bölgelerde teşvik edilmesi 
gerektiği sorusu, kümelenme analizlerinde kullanılan büyüklük, başatlık ve uzmanlaşma 
kriterleri baz alınarak cevaplanmıştır. Bölgelere verilecek teşviklerin boyutu, bölgelerin 
gelişmişlik seviyesine bağlı olarak farklılaştırılmaktadır. 

SORU 3 : Seramik ve mermer üretimi ile sektörünün önde gelen isimlerinden 
Kütahya, Uşak, Eskişehir, Çanakkale ve İzmir gibi illerin önünde yer alan % 70 ihracat 
kapasitesi ile ülkemizin adından söz ettiren Bilecik ilimiz, sektörel teşvikten 
yararlanacak mıdır? 

CEVAP 3 : Yeni Teşvik Yasası kapsamında her ilin sektörel önceliklerinin tespit edilmesi ve 
bu kapsamda yatırım desteği verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, illerimizin sektörel 
kümelenmesi, coğrafi konumları, hammadde kaynaklan ve benzeri durumlar dikkate alınarak, 
diğer illerimiz gibi Bilecik ilimizin de sektörel ve bölgesel teşviklerden yararlanması söz 
konusu olacaktır. Aynca, hazırlanan yeni teşvik yasasında belirlenen kriterlere uygun 
projelerin Bilecik'te yapılması durumunda, proje bazlı desteklerden de yararlanabilecektir. 
Yeni teşvik sistemi ile ilgili olarak 28 Şubat 2009 tarihinde çıkan torba kanunu ile Bakanlar 
Kurulu'ndan yetki alınmıştır. Yeni teşvik sisteminin Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe 
girmesi planlanmaktadır. 
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11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, zorunlu deprem sigortasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/6892) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMIREL r ( 
Bursa Milletvekili 

Ülkemiz, büyük çapta deprem bölgesi olduğu halde, depremden korunma ve 
önlem çalışmalan ile ilgili olarak yetersiz kalındığı gözlenmektedir. Olası depremlerle 
İlgili, ulusal ve yerel strateji belirlenmediği, Şehir planlamalarının siyasi çıkarlar. 
yönünde şekillendiği, deprem bilinciyle hareket edilmeden, sürekliliği olan ve 
uygulanabilen politikalar üretilmediği yönünde de halkımızın korkulan bulunmaktadır. 

Depremlerle ilgili ulusal düzeyde harekete geçilmesi gerekmektedir. İmar ve 
Yapı Denetim Kanunlan olmak üzere mevzuatta yapılması gereken değişiklikler acilen 
tamamlanmalıdır. 

1. Zorunlu Deprem Sigortalanyla ilgili olarak son bir yıl içerisinde yapılmış olan 
çalışmalar nelerdir? 

2. Bu konuyla ilgili olarak yasal nitelikte yeni düzenlemeler'yapılmasına ilişkin 
çalışmalannız mevcut mudur? 

3. Halen ülkemizdeki konutların ne kadarı zorunlu deprem sigortası yaptırmıştır? 

4. 1.2. ve 3. deprem bölgelerindeki konutlann zorunlu deprem sigortası yaptırma 
durumlan nedir? 

5. Zorunlu Deprem sigortasının yaygınlaştırılmasıyla ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı:B.02.1.HZN.0/10/02.01 
Konu: Soru Önergesi 31.03.09* 1 3 9 6 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İlgi : 26.02.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6892-11663/24618 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ile, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından tevcih edilen 7/6892 
sayılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep 
edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan cevap 
metr i ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER: 
1-Yazı 

'MJ(JL..U 
Mehmet ŞİMŞEK 

Devlet Bakanı 
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EK 

Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin 
7/6892 Esas Sayılı Yazılı Soru önergesi tle İlgili Olarak Hazine Müsteşarlığı Tarafından 

Hazırlanan Cevap 

Soru 1{ Zorunlu Deprem Sigortalarıyla ilgili olarak son bir yıl içinde yapılmış olan 
çalışmalar nelerdir? 

.evap 1. 

2008 yılı içinde Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile ilgili yapılan çalışmalar genel olarak 
ışağıda yer almaktadır; 

> Mevzuat Çalışmaları: 

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde 14.11.2008 tarih ve 27054 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat" ile değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile metrekare 
bedelleri 01.01.2009 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Ayrıca, sigorta primleri üzerinden %20 
ıranında toplu sigorta indirimi ve %20 oranında yenileme indirimi yapılması düzenlenmiştir. 

587 sayılı KHK'nın yerine hazırlanan Afet Sigortalan Kanunu Tasarısı 29/08/2008 
arihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilmiştir. 

> İletişim, Tanıtım ve Reklam Çalışmaları: 

DASK ve ZDS için reklam ve tanıtım stratejisi belirlenmiş olup, profesyonel bir 
iletişim stratejisi yürütülmeye başlanmıştır. Bu bağlamda yürütülen başlıca çalışmalar şu 
şekildedir; 

• Türkiye genelindeki il bilgilendirme toplantılarına büyük önem verilmiş olup, bu 
kapsamda sırasıyla Bursa, Antakya, İzmir ve Elazığ illerinde toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. 

• Reklam kampanyaları kapsamında, birçok gazete, televizyon, billboard ve internet 
sitesinde Zorunlu Deprem Sigortası reklamları yer almış, çeşitli televizyon kanallarında 
yayınlanan programlara DASK yetkililerince katılım sağlanmış ve Zorunlu Deprem 
Sigortasına ilişkin bilgiler verilmiştir. Basının ve konuyla ilgili çevrelerin dikkatini 
çekmek üzere çeşitli toplantılar organize edilmiş, bu toplantılarla kamuoyu 
bilgilendirilmiştir. 

• Zorunlu Deprem Sigortasının ülkemize sağladığı yararlar dikkate aldığımızda, bu 
sigortanın yaygınlaştırılması konusunda toplumun tüm kesimlerine görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Bu bilinç içinde, kamu kurumu, federasyon, birlik .ve 
odalardan oluşan toplam 478 kurum ve kuruluşa, ZDS ve DASK hakkında bilgilendirme 
yazıları gönderilmiş olup, söz konusu kurum ve kuruluşlardan, çalışanlarına gerekli 
duyurunun yapılması istenmiştir. 

• Üzerinde cep telefonu bilgisi bulunan poliçe sahiplerine, vade bitiş tarihlerinden yaklaşık 
1 ay öncesinde bilgilendirme amacıyla kısa mesaj (SMS) gönderilmeye başlanmıştır. 
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> Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemeleri: 

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit 
görevlilerince yerine getirilmektedir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri 
doğrudan DASK tarafından sigortalılara yapılmaktadır. Bu bağlamda yapılan tazminat 
ödemeleri şu şekildedir; 

• Uygulamanın başladığı 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren toplamda 236 deprem 
sonucunda açılan 10.366 adet dosya için 19.604.059 TL ödeme yapılmıştır. 

• 2008 yılında ise 40 deprem sonucunda açılan 417 adet dosya için 430.301 TL ödeme 
yapılmıştır. 

> Diğer: 

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının genişlemesi ve yaygınlaşması hususunda 
çeşitli proje ve çalışmalar yapılmıştır. Bu projelerden bazıları; afet acil eylem planı 
hazırlanması, eksper eğitim çalışmaları ve bazı kamu kurumlarıyla ortaklaşa yürütülen veri 
paylaşımı projeleridir. 

Şom 2. Bu konuyla ilgili olarak yasal nitelikte yeni düzenlemeler yapılmasına ilişkin 
çalışmalarınız mevcut mudur? 

Cevap 2. 

Bilindiği üzere, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminden 
sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla bir çok tedbir 
alınmıştır. Bu tedbirlerin en önemlilerinden birisi de Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin 
düzenlemedir. 

Marmara depreminin ardından çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ile Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması belli bir noktaya 
getirilmiştir. Ancak bulunulan nokta yeterli değildir. Bu yüzden de sigortalı konut sayısını 
arttırmak, Doğal Afet Sigortaları Kurumunu daha ileri bir seviyeye taşımak ve halihazırda 
sigorta şirketleri tarafından teminat verilemeyen bazı afet risklerini de teminat altına 
alabilecek bir yapıya kavuşturabilmek amacıyla hazırlanan Afet Sigortalan Kanunu Tasarısı 
29/08/2008 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilmiştir. 

Söz konusu Tasan ile; Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin olarak uygulamada 
karşılaşılan bazı sorunlar giderilmekte, tapu dışında ilave denetim mekanizmaları 
oluşturulmakta, 587 sayılı KHK ile oluşturulan sistem ve sigorta sektöründe işbirliği 
geliştirilmekte, gerek görüldüğü takdirde DASK'ın deprem dışında diğer doğal afetler ile 
terörizm ve çevre riskleri için sigorta veya reasürans teminatı sunabilmesi olanaklı hale 
getirilmekte, belirlenen amaçlara ulaşma bakımından daha güçlü, esnek ve işlevsel bir yapı 
oluşturulması öngörülmektedir. 

Soru 3. Halen ülkemizdeki konutların ne kadarı Zorunlu Deprem Sigortası 
yaptırmıştır? 

Cevap 3. 

Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinin sayısı, uygulamanın başladığı tarihten bugüne 
kadar (25/03/2009 tarihi itibarıyla) yıllık yaklaşık 2,93 milyona ulaşmıştır. Sağlanan bu 
büyüklük, deprem sigortasında daha önceki yıllarda sağlanan rakamların üzerinde bir sonucu 
ve toplam sigortalanabilir konut stokunun yaklaşık % 22'sini ifade etmektedir. Buna rağmen 
sigortalılık oranının daha da arttırılabilmesi için çok sayıda çalışma yürütülmektedir. 
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Soru 4. 1., 2. ve 3. derece deprem bölgelerindeki konutların Zorunlu Deprem Sigortası 
yaptırma durumları nedir? 

Cevap 4. 

18.03.2009 tarihli verilere göre; 

• Birinci derece deprem bölgesinde toplam 1.385.217 adet sigortalı konut bulunmakta olup, 
bu sayı ülkemizdeki toplam sigortalı oranının % 48'ini oluşturmaktadır. Prim olarak da 
toplam primin % 62'si birinci derece deprem bölgesinden toplanmaktadır. 

• İkinci derece deprem bölgesinde 736.413 adet sigortalı konut bulunmakta olup, bu da 
toplam sigortalı oranının % 25'ini oluşturmaktadır. Prim olarak ise toplam primin % 25'i 
ikinci derece deprem bölgesinden toplanmaktadır. 

• Üçüncü derece deprem bölgesinde ise 262.489 adet sigortalı konut bulunmaktadır. Bu sayı 
toplam sigortalının %9'udur. Prim olarak ise toplam primin %5'i üçüncü derece deprem 
bölgesinden toplanmaktadır. 

RİSK BÖLGELERİNE 
GÖRE ('RETİM 

1. Derece 

2. Derece 

3. Derece 

4. Derece 

5. Derece 

TOPLAM 

ADET 

1.385.217 

736.413 

262.489 

491308 

24.479 
2.899.906 

ORAN (V.) 

47.77 

25.39 

9.05 

16.94 

0.84 
100,0 

PRİM 

174.248.167 

70.963.128 

15.521.776 

19.716.855 

846.587 
281.296.514 

ORAN(%) 

61.94 

25.23 

5.52 

7,01 

0.30 
100,0 

Soru 5. Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması ile ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

Cevap 5. 

2000 yılından bugüne kadar Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması için 
birçok çalışma yapılmış olup, bilhassa 2008 yılı, Zorunlu Deprem Sigortasıyla ilgili atılım 
yıllarından biri olmuştur. Zira geçtiğimiz yıl özellikle reklam ve tanıtım faaliyetleri 
rakımından birçok projenin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur. Sigortanın yaygınlaşması ve 
sigortalılık oranının arttırılması için en etkin yollardan biri olarak görülen reklam ve tanıtım 
faaliyetlerinin önümüzdeki yılda da sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda ayrıca ; satış 
kanallarını bilinçlendirmek üzere çeşitli illerde sigorta acentelerine dönük bilgilendirme 
toplantıları yapılması, basınla diyalogun genişletilmesi, çeşitli kamuoyu araştırmaları 
yaptırılması düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, Sigortalı takibinin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası 
veri paylaşımının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda, Afet 
Sigortaları Kanunu Tasarısı ile yapılmak istenen yeni düzenlemeyle hâlihazırda mevcut 
bulunan kontrol noktalarına yenileri eklenmekte ve bu şekilde Zorunlu Deprem Sigortasının 
daha yaygın olarak yaptırılmasının takibinin sağlanması planlanmaktadır. 

Aynca, Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2009 
arihinden itibaren yürürlüğe giren toplam %39'a varan orandaki yenileme ve grup 
indirimlerinin de sigortalılık oranının artışına önemli katkı yapması beklenmektedir. 
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12.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, basın mensuplarıyla ilişkilerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6915) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Ali ihsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

1 Şubat 2009 tarihinde, Gazeteci yazar Çetin Altan'a, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca değer görülen "2008 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" ödül 
töreninde yaptığınız konuşmada; "... Eleştirel akıl olmadan, eleştiriye 
tahammül olmadan yol alamayız. Söz olmadan, yazı ve fikir olmadan 
uygarlık iddiamızı gerçekleştiremeyiz. Farklı düşUnmek asla birbirimizi 
anlamaya en azından anlama çabasına mani olmamalıdır. Demokrasinin 
temeli, tahammül duygusudur. Eleştirel aklın, farklılıklar arasında 
diyalogun geçerli olmasıdır. Her türlü düşünceye saygı d uyulmasıdır. 
Bugün mutlulukla ifade ediyorum ki Türkiye artık ne Çetin Âltân'ı 300 kez 
mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkûm eden bir Türkiye'dir, 
ne de Nazım Hikmet'i 12 yıl boyunca hapishanelerde tutan Türkiye'dir. O 
alıngan, o vehimler üreten Türkiye, artık yerini öz güvene bırakmıştır...55 

dediğiniz ulusal basınımıza yansımıştır. 
Buna göre; 

1. Yukarıdaki sözlerinizden de anlaşılacağı üzere 'demokrasinin temeli 
tahammül duygusudur.' Ancak Başbakanlık yaptığınız süre içinde 
gazeteci, yazar ve karikatüristlere yazdıkları ve çizdikleri ile ilgili davalar *' 
açtınız; bugüne kadar; kaç gazeteci, yazar ve karikatürist hakkında dava 
açtınız? Bu davaların kaçını kazandınız, kaçını kaybettin iz? \Bu davalar 
sonucu kaç TL tazminat kazandınız? *; 

2. "Türkiye artık ne Çetin Altan'ı 300 kez mahkeme kapılarına çağıran 
ve düşünceyi mahkûm eden bir Türkiye'dir, ne de Nazım Hikmet'i 12 
yıl boyunca hapishanelerde tutan Türkiye'dir." Sözleriniz, iktidarınız 
döneminde sabaha karşı gazetecilerin evlerinin basılması, yaşı 80'in 
üzerindeki gazetecilerin günlerce sorgulanması, dava edilmesi, 7 
muhabirin Başbakanlığa alınmaması, soru soran muhabirlerin azarlanması 
gibi olaylar göz önüne alındığında bir özeleştiri anlamına mı gelmektedir? 

3. Türkiye'de cezaevlerinde düşünce suçlusu olarak kaç gazeteci 
bulunmaktadır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/949/1880 o././0ty2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26/02/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/6915-11666/24621 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 02/03/2009 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-130-48/817 sayılı yazı, 

c) 18/03/2009 tarihli ve 843/1603 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Zonguldak Milletvekili Ali ihsan KÖktürk tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6915 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 uyarınca hazırlanan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. < 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali J^HIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı -.B.03.0.KGM0.00.00.03/948/1879 O/../0ty2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Ali İhsan KÖKTÛRK 
Zonguldak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/6915 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Anayasanın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollan" kenar 
başlıklı 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir." hükmüne yer 
verildiği; 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 
"sonTnun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret 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. 
II- Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kişilik ve özel yaşama ilişkin konularda kişisel görüş ileri 
sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçladığı anlaşılan önergede yer alan sorulara cevap 
verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

III- Türk Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda "düşünce suçu" olarak adlandınlan 
herhangi bir hüküm bulunmadığından, önergede yer alan konularda istatistik bilgi 
verilememektedir. Belirli bir kanun ve maddesi belirtilmek suretiyle sorulduğunda istenilen 
istatistik bilgiler verilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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13.- AfyonkarahisarMilletvekiliAbdülkadir Akcan'ın, Afyonkarahisar'da deprem sonrası verilen 
kredilerin geri ödemelerinde yaşanan zorluklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
Şimşek 'in cevabı (7/6932) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Prof. Dr> Abdülkadir AKÇAN 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Bilindiği üzere Dünya'da ve Türkiye'de çok ciddi bir ^on^m^;\-kriz-''Hüküm 
sürmektedir. Bu krizin ne kadar daha derinleşeceği ve ne kadar 'daha devam edeceği 
hususunda hiçbir kişi ya da kurum belirli bir öngörüye sahip değildir. Yaşanan bu krize bağlı 
olarak Türkiye'de özellikle kırsal alanda ve tarım kesiminde refah düzeyi dibe. vurmuştur. Bu 
kesimde yaşayan insanlar yaptıkları tarımsal faaliyetten kar elde -edeme'diklen gibi ciddi 
geçim sıkıntısı- içine düşmüşlerdir. Bunun sonucu olarak da Ziraat Bankasına ve öteki 
bankalara ve Tanm Kredi Kooperatiflerine borçlarını ödeyememektedirler.."" 

Aynı nedenlerle 3 Şubat 2002'de Afyonkarahisar'da yaşanan deprem sonucunda evleri 
yıkılan depremzedelere kendi evlerini yapabilmeleri için "Evini Yapana Yardım (EYY)" 
yöntemiyle verilen devlet desteğinin geri ödenmesinde çok ciddi sıkıntılara düşülmüş ve bu 
depremzedeler 2008 yılından itibaren geri ödeme taksitlerini ödeyemeyerek icralık konuma 
düşmüşlerdir. 

" 1- Bu duruma düşmüş olan vatandaşların Türkiye'nin diğer illerindeki afetzedeler de 
göz önüne alınarak geri ödemelerini refah düzeyi normalleşene kadar birkaç yıl 
erteleyebilmek için bir Bakanlar Kurulu Karan çıkarmayı düşünür müsünüz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı :B.02.1.HZN.0.07.06.01/ 
Konu :SoruÖnergesi 31.03.09* 1 3 8 3 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 02.03.2009 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-131-15/806 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıda, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Abdülkadir AKCAN'ın 
7/6932 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve cevaplandırılması talep 
edilmiştir. 

Malumları olduğu üzere, 22 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 
2009/14804 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Ziraat Bankası tarafından 2005/8378, 
2005/9839, 2006/9994, 2006/11199, 2006/11201, 2007/12339 2007/13045, 2008/13881 ve 
2008/14489 sayılı kararnameler çerçevesinde ertelenen düşük faizli kredilerin vadelerinin 
işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde ise 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden 
beİirlenebileceği hükme bağlanmıştır. Söz " konusu kararnameler kapsamında Ziraat 
Bankasından kredi kullanan vatandaşların vade uzatımından faydalanmaları mümkün 
olabilecektir. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Devlet Bakanı 
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14.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, borçlanma rakamlarına ve bütçe dışı borç 
kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/6938) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.02.2009 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

Sayıştay tarafından Eylül-2008 tarihinde yayınlanan 2007 yılı Hazine 
İşlemleri Raporunda, aşağıdaki tespitler yer almıştır: 

**• Bütçe dışı borç kullanımlarından dolayı, 2007 yılı gider bütçesi olması 
gerekenden-az gösterilmektedir. 

• Bütçe gideri ile ilişkilendirilmeyen borç kullanımları Hazine 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanan finansman tablolarında yer almamaktadır. 
Tablolarda gösterilen borçlanma rakamları, * 
muhasebe kayıtlarında gösterilen borçlanma rakamlarına göre farklılık arz 
etmektedir." 

Sayıştay'ın tespitleri doğrultusunda: 

1 - 2007 yılı hesaplarına göre bütçe dışı borç kullanımı ne kadar olmuştur? 
Bu harcamalar nerelere yapılmıştır? 

2- 2003 ila 2007 yıllan arasında toplam bütçe dışı borç kullanımı ne kadar 
olmuştur? 

3- 2007 yılma ait Hazine Müsteşarlığının tablolarında gösterilen borçlanma 
rakamları ile muhasebe kayıtlarında gösterilen borçlanma rakamları ne 
kadardır? Aralarındaki fark nereden kaynaklanmaktadır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı : B.02. l.HZN.0.06.08.02/ 01.04.0 9 * 1 4 0 9 9 
Konu : Soru Önergesi * ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İlgi: 26.02.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/693 8-11740/24835 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile, Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN tarafından tevcih edilen 
7/6938 sayılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep 
edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan cevap 
metni ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Devlet Bakam 

EKLER: 
1-Yazı 
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Hatay Milletvekili Savın Süleyman Turan ÇİRKİN Tarafından Verilen 7/6938 Sayılı 
Soru Önergesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Cevapları 

Soru 1- 2007 yılı hesaplarına göre bütçe dışı dış borçlanma kullanımı ne kadar 
olmuştur? Bu harcamalar nerelere yapılmıştır? 
Cevap 1: 
28/3/2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun'un (4749 sayılı Kanun) geçici 4, 10, 11, 12 vel3'üncü maddeleri 
kapsamında 2007 yılında kullandırılan dış kredilerin toplamı 520,8 milyon TL olmuştur. 4749 
sayılı Kanunun; 

• Geçici 4'üncü maddesi ile Başbakanlık Proje Uygulama Birimi'ne 19,5 milyon TL, ' 
• Geçici 10'uncu maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TCDD) 349,4 milyon TL, 
• Geçici 11 'inci madde doğrultusunda Marmara depremi ve olası İstanbul depremine 

hazırlık aşamaları kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi ve İller Bankasına 95,4 milyon 
TL, 

• Geçici 12'nci maddesi kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Konya Üniversitesi'ne toplam 50,6 milyon TL, 

• Geçici 13'üncü maddesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na 5,9 
milyon TL dış kredi kullandırılmıştır. 

Bahse konu uygulamaların tamamı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde 
muhaseb el eştirilmiş tir. 
Soru 2: 2003 ila 2007 yılları arasında toplam bütçe dışı borç kullanımı ne kadar 
olmuştur? 
Cevap 2: 
4749 sayılı Kanunun yukarıda anılan maddeleri kapsamında geçmiş yıllarda kullandırılan dış 
proje kredileri yıllar itibarıyla kuruluş bazında aşağıda yer almaktadır: 
2006 

Milyon TL 
Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 
TCDD 
İller Bankası ve İl Özel İdaresi 
Devlet üniversiteleri 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
TOPLAM 

48,2 
58,2 

3,5 
6,4 

12,4 
7,0 

135,7 
2005 

Milyon TL 
TCDD 
İller Bankası ve İl özel İdaresi 
Devlet üniversiteleri 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 
özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
TOPLAM 

_ 
2,8 

29,3 
157,0 
31,0 

2,0 
222,2 

Soru 3: 2007 yılına ait Hazine Müsteşarlığının tablolarında gösterilen borçlanma 
rakamları ile muhasebe kayıtlarında gösterilen borçlanma rakamları ne kadardır? 
Aralarındaki fark nereden kaynaklanmaktadır? 
Cevap 3 : 
Müsteşarlığımızca hazırlanan finansman tabloları tamamen muhasebe kayıtları esas alınarak 
hazırlanmakta olduğundan Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı tablolarında yer 
alan borçlanma rakamı ile muhasebe kayıtları tamamen tutarlıdır. 
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15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, nükleer santral ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/6959) 

TÜBKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet 
Hilmi GÜLER tarafından yazdı olarak cevaplamasını takdirlerinize arz ederim. 
12.02.2009 

Mustafa ÖZYÜREK 
İstanbul Milletvekili 

Mersin Akkuyu'da yapılması düşünülen Nükleer Güç Santral Yarışması için 

teklif veren, teknik ölçütler yönünden TAEK tarafından uygun bulunan Jsc 

Atömstroyeiport/Rusya, Jsc İtater Rao Ues/Rnsya ve Park Teknik Elektrik 

Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ/Türkiye Ortak Girişimin teklif fiyatını 

içeren 3 numaralı zarfı 19 Ocak 2009 Pazartesi günü kamu oyunun 

huzurunda açılmış ve Ortak Girişimin teklifi, îndirgenmiş Birim Fiyat :21,16 

ABD Ceht/kVTh, Toplam Ortalama Aktif Elektrik. Enerjisi Birim 

Fiyatlanmn Ağırlıklı Ortalaması 20,79 ABD CemVkWh, Toplam Elektrik 

Enerjisi Miktarı :415,5 Milyar kWh olduğu kamuoyuna duyurulmuştur. 

Nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışına ilişkin 
kanun kapsamında yapılacak yarışma ve sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile 
teşvikler hakkında yönetmelik 'in l7.Maddesi 2. fıkrası "TAEK, ölçütlere 
uygunluk ile ilgili bilgi eksikliği veya anlaşılmayan tyir husus olduğunda, teklif 
sahiplerindeu eksikliklerin giderilmesini veya anlaşılamayan hususlarla ilgili 
açıklamaların yapılmasını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif 
fiyatında değişiklik yapılması veya şartnameye uygun olmayan tekliflerin uygun 
hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz''şeklinde düzenlenmesine 
rağmen. 
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'Borada üç zarf var. Bu üç zarf açıldı. Süreç 3e ilgili üç zarftan birincisi şartlar, 
ikincisi kriterle, üçüncüsü de' fiyat üe ilgili. Onu da bugün açtık. Bundan 
sonraki değerlendirme, pazarlık konusu olabilecek etaptır. İlave zarfta henüz ne . 
yazıldığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz şey için şu anda bir değerlendirme 
yapmamız uygun olmaz'' şeklindeki açıklamanız bakanlık web sayfasında yer 
almış ayrıca fiyata ilişkin görüşmelerin Davas'ta sürdüğüne dair açıklamalarınız 
basında yer.almışbr. Bu bağlamda 

1.) Nükleer santral İhalesine ilişkin andığınız fiyat pazarlığı kamuyu 
temsilen hangi birim adına yürütülmektedir? 

2.) Andan yönetmelikte yer almayan bir yöntemin ( Fiyatın pazarlık konusu 
yapılması) devreye sokulması talimatı kim tarafından verilmiştir? 

3.) İhaleye tek firma katılmasının rekabeti önlediği, ayrıca ihale sürecinin 
tartışmalara yol açacak şekilde yönetildiği dikkate alınarak, yeni bir ihale 
açılmasını düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say. :B.15.0.SGB.02.610-^ fl£ J ^ J ^ 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M Başkanlığı'nın 26.02.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11717 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6959 esas nolu yazılı 
som önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

yL M^ 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA ÖZYÜREK'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/6959) 

Sorular: 

Mersin Akkuyu'da yapılması düşünülen Nükleer Güç Santral yarışması için teklif veren, 
teknik ölçütler yönünden TAEK tarafından uygun bulunan Jsc Atomstroyexport/Rusya, Jsc 
Inter Rao Ues/Rusya ve Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret 
A.Ş./Türkiye Ortak Girişimin teknik fiyatını içeren 3 numaralı zarfı 19 Ocak 2009 Pazartesi 
günü kamu oyunun huzurunda açılmış ve Ortak Girişimin teklifi, indirgenmiş Birim Fiyat; 
21,16 ABD cent/kWh, Toplam Ortalama Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatlarının Ağırlıklı 
Ortalaması 20,79 ABD cent/kWh, Toplam Elektrik enerjisi Miktarı 415,5 Milyar kWh 
olduğu kamuoyuna duyurulmuştur. 

Nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışına ilişkin kanun kapsamında 
yapılacak yarışma ve sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile teşvikler hakkında Yönetmelik'in 
2. Fıkrası "TAEK, ölçütlere uygunluk ile ilgili bilgi eksikliği veya anlaşılmayan bir husus 
olduğunda, teklif sahiplerinden eksikliklerin giderilmesini veya anlaşılamayan hususlarla ilgili 
açıklamaların yapılmasını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında 
değişiklik yapılması veya şartnameye uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi 
amacıyla istenilmez veya yapılmaz" şeklinde düzenlenmesine rağmen; 

"Burada üç zarf var. Bu üç zarf açıldı. Süreç ile ilgili bu üç zarftan birincisi şartlar, ikincisi 
kriterle, üçüncüsü de fiyat ile ilgili. O nu da bugün açtık. Bundan sonraki değerlendirme 
pazarlık konusu olabilecek etaptır. îlave zarfta henüz ne yazıldığım bilmiyoruz. Bilmediğimiz 
şey için şu anda bir değerlendirme yapmamız uygun olmaz" şeklindeki açıklamanız Bakanlık 
web sayfasında yer almış, ayrıca fiyata ilişkin görüşmelerin Davos'ta sürdüğüne dair 
açıklamalarınız basında yer almıştır. Bu bağlamda; 

1. Nükleer santral ihalesine ilişkin andığınız fiyat pazarlığı kamuyu temsilen hangi birim 
adına yürütülmektedir ? 

2. Anılan Yönetmelikte yer almayan bir yöntemin (fiyatın pazarlık konusu yapılması) 
devreye sokulması talimatı kim tarafından verilmiştir? 

3. İhaleye tek firma katılmasının rekabeti önlediği, ayrıca ihale sürecinin tartışmalara yol 
açacak şekilde yönetildiği dikkate alınarak yeni bir ihale açılmasını düşünüyor 
musunuz? 

Cevaplar 1.2.3 ; 

5710 sayılı "Nükleer Güç Santrallannın Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin 
Kanun" uyarınca kurulacak Nükleer Güç Santralından Elektrik Enerjisi Satın Alınmasına 
İlişkin Yarışmaya; JSC Atomstroyexport/Rusya, JSC Inter Rao Ues/Rusya ve Park Teknik 
Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye'den oluşan tş Ortaklığı teklif 
vermiş olup, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde meri mevzuat 
hükümleri çerçevesinde yarışma süreci devam etmektedir. 
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16.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, sivil toplum kuruluşlarına aktarılan kaynağa ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/6976) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 11.02.2008 "V 

Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından 05.022009 tarihinde verilen yanıtta, 
Sağlık Bakanlığı'nca, «Ofernek» Vakıf, Birlik* Kurum, Kuruluş, Şandık Ve Benzeri 
Kuruluşlara transferler" tertibinden 2006 yıliîjda 1.290.000 TL, 2007 yUmda 554.950 ve 
2008 yılında 581,0Öfli TL kaynak aktarıldığını bUdiıiniştir. 

Bu kapsamda; 

1- Sağlık Bakanlığı'nca 20Q6, 2007 ve 2009 yılında transfer edilen 
tutarlardan, hangi derriekv vakjfj birMbenzeri kuruluşa ne kadar kaynak 
aktanlhiiştir? 

2- Aynı dönemde yardım için kaç kuruluş başvurmuştur? Bu 
kuruluşlar hangileridir? Hangi kuruluşların yardım talebine, hangi gerekçe 
ile olumsuz yanıt verilmiştir? 

3- Yapılan yardımların amacjna uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı 
denetlenmekte midir? Vardımlann amaç dışı kullanımı ile ilgili herhangi bir 
işlem yapılmış mıdır? Hangi dernek, vakıf ve benleri kuruluşlar hakkında 
böyle bir İşlem yapılmıştır? 

4 - Şoz konusu yönetmelimin yjJrörlüğe girmesinden önce, benzeri 
yardımlar nasıl yapılmıştır? Kasım 2002-Temmuz 2006 döneminde, hangi 
vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşa ne kadar yardım yapılmıştır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.lO.O.VSD.0.00.00.74-610/13^3 03.04.2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 26.02.2009 
tarihli ve 11717 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ tarafindan verilen "Dernek, Vakıf, Kurum, 
Kuruluş, Sandık ve Benzeri Kuruluşlara" aktarılan transferler hakkındaki 7/6976 sıra sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKD AĞ 
Bakan 

EK: 
önerge Soru ve Cevaplan 
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Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ tarafından verilen Sivil Toplum 
Kuruluşlarına aktarılan kaynağa ilişkin 7/6976 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Bu kapsamda sorulan sorular; 

1- Sağlık Bakanlığınca 2006 - 2007 - 2008 yılında transfer edilen tutarlardan, hangi dernek, 
vakıf, birlik benzeri kuruluşa ne kadar kaynak aktarılmıştır? 

2- Aynı dönemde yardım için kaç kuruluş başvurmuştur? Bu kuruluşlar hangileridir? Hangi 
kuruluşların yardım talebine, hangi gerekçe ile olumsuz yanıt verilmiştir? 

3- Yapılan yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullamlmadığı denetlenmekte midir? 
Yardımların amaç dışı kullanımı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Hangi dernek, vakıf 
ve benzeri kuruluşlar hakkında bir işlem yapılmıştır? 

4- Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, benzeri yardımlar nasıl yapılmıştır? 
Kasım 2002 - Temmuz 2006 döneminde hangi vakıf, dernek ve benzeri kuruluşa ne kadar 
yardım yapılmıştır? 

CEVAPLAR 

1- Bakanlığımızca Verem Savaş Dernekleri ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 
Federasyonu'na 2006-2007-2008 yıllarında aktarılan kaynaklar aşağıda tablolar halinde 
belirtilmiştir. 

Tablo 1. 2006 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Demekleri 
Federasyonu'na Yapılan Yardım Listesi 

2006 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 
Federasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DERNEK ADI 

Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Fedarasyonu 
takara Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Bozüyük Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Mudanya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Konya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Edime Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Denizli Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Trabzon Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Kayseri Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

GENEL TOPLAM 

YARDIM MİKTARI 
YTL. 

140.000,00 
913.000.0C 
35.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
30.000,00 
20.000,00 

1.258.000,00 
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Tablo 2. 2007 Yılında Verem Savaş Demekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 
Federasyonu'na Yapılan Yardım Listesi 
< 2007 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 

Federasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

DERNEK ADI 

Türkiye Ulusal Verem Savaş Demekleri Fedarasyonu 
Bozüyük Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Mudanya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Kayseri Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Silifke Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Mersin Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Kocaeli Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Gölcük Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Yozgat Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Çorum Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Çankırı Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Samsun Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Afyon Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Sivas Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Diyarbakır Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Ergani Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Gaziantep Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Uşak Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Ümraniye Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Kırşehir Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Trabzon Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Niğde Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Giresun Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Amasya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Nazilli Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Edremit Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Karacabey Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Burdur Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Kastamonu Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

GENEL TOPLAM 

YARDIM MİKTARI 
YTL 

60.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

35.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
30.000,00 

5.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
25.000,00 

5.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
20.000,00 

5.000,00 
25.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
20.000,00 

5.000.0C 
5.000,00 
5.000.0C 
5.000,00 

420.000,00 
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Tablo 3. 2008 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Demekleri 
Federasyomı'na Yapılan Yardım Listesi 
< 2008 Yılında Verem Savaş Demekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 

Federasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

DERNEK ADI 

Ulusal Verem Savaş Dernekleri Fedarasyonu 

Afyon Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Artvin Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Aydın Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Bozüyük Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Burdur Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Diyarbakır Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Edremit Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Elmalı Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Fethiye Verem Savaş Derneği Başkanlığı 

Gaziantep Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Gebze Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Giresun Verem Savaş Derneği Başkanlığı 

Gölcük Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Mersin Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Havza Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Karabük Verem Savaş Derneği Başkanlığı 

Denizli Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Kayseri Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Tüberküloz Danışma ve Dayanışma Demeği 

Kırklareli Verem Savaş Derneği Başkanlığı 

Kocaeli Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Malatya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Milas Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Muğla Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Mudanya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Niğde Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Sındırgı Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Silifke Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Şebinkarahisar Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Uşak Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Yalova Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Yozgat Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Sakarya Verem Savaş Derneği Başkanlığı 

GENEL TOPLAM 

YARDIM MİKTARI 
YTL. 

70.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

20.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

5.000,00 

15.000.00 

10.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

40.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

30.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

6.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

441.000,00 
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2- 2006-2007-2008 Yıllarında yukarıda Tablo 1,2 ve 3'te yer alan Verem Savaş Dernekleri ve 
Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyonu yardım talebinde bulunmuş ve transferleri 
yapılmıştır. 

2006 Yılında Artvin Verem Savaş Demeği transfer planlaması yapıldıktan ve bakanlık onayı 
alındıktan sonra yardım talebinde bulunduğu için talebi karşılanamamıştır. Ancak bu talep 2008 
yılında planlamaya alınarak transfer yapılmıştır. 

2007 Yılında; Sındırgı, Ayvalık, Kırklareli, Gönen, Artvin, Elmalı Verem Savaş Demekleri 
transfer planlaması yapıldıktan ve bakanlık onayı alındıktan sonra yardım talebinde bulundukları 
için talepleri karşılanamamıştır. Ancak; Kırklareli, Artvin, Elmalı Verem Savaş Demeklerine 
2007 yılında yapılamayan transfer, 2008 yılında yapılmıştır. 

2008 yılında; Kurşunlu Verem Savaş Dispanseri kapatıldığı gerekçesi ile Kurşunlu Verem 
Savaş Demeğine transfer yapılmamıştır. 

3- Verilen yardımların denetimi 2006 yılma kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta iken 
26231 Sayılı 17 Temmuz 2006 Tarihli Resmi Gazete'de (Karar Sayısı: 2006/10656) yayınlanan 
"Demek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılması hakkında yönetmelik" 
uygulanmaya başlamıştır. Bu yönetmelik gereği Bakanlık ve yardım yapılan kuruluşlar arasında 
imzalanan protokol ile yardımların nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. 

Yönetmelik gereği Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı tarafından; Verem Savaş Demeklerine 
ve Verem Savaş Demekleri Federasyonuna 2006-2008 Yıllarında yapılan transferlere ilişkin, 
22.01.2009 tarihli ve 244 sayılı yazı ile yapılan harcamaların belgeleri istenmiş ve akabinde 
gelen belgeleri incelemek ve değerlendirmek üzere Başkanlık tarafından 12.03.2008 tarihli ve 
935 sayılı yazı ile bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına devam etmektedir. 
Verem Savaş Demekleri ve Verem Savaş Demekleri Federasyonu'nun 2008 yılında 
Bakanlığımızdan aldıkları yardımlara ilişkin yaptıkları harcamalar hakkında faaliyetleri Verem 
Savaşı Dairesi Başkanlığınca internet ortamında yayınlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

4- 24/12/2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi(*) gereği hazırlanan söz konusu yönetmelik^*) 
yayınlanmadan önce yardımlar, "Resmi Gazete'de 15/04/1949 tarihinde yayımlanan ve 5368 
Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun'un ikinci maddesi(***)" gereği demeklerden gelen 
taleplerin Verem Savaşı Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmesi ve Bakanlık Makamının oluru 
ile yapılmıştır. 
(*)Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandmlamaz, yardımda bulunulamaz veya 
menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak 
kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım 
yapılabilir. Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin 
esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
(**) Bakanlar Kurulu'nca 03/07/2006 tarihinde kararlaştırılan ve 17 Temmuz 2006 tarih ve 26231 Saydı Resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2006/10656 Sayılı " Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve 
Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında 
Yönetmelik. 
(***) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; öze! idareler, belediyeler ve verem savaş derneklerince kurulmuş verem 
sanatoryum, prevantoryum, hastane ve dispanserlerine faaliyetlerinin devamı için, gerekli gördüğü hususlarda, her 
çeşit para ve ayni yordum yapmaya ve bu kurumlarda, kanunlarla kazanılmış memurluk ve özlük hakları saklı 
kalmak kaydıyla, Bakanlık kuruluşundan tabip ve hemşire, eczacı ve laborant çalıştırmaya, özel ve tüzel kişiliklere 
ilişkin sağlık kurumlarında veremli hastaları, ücreti Bakanlık verem ödeneğinden ödenmek üzere, tedavi ettirmeye 
yetkilidir. 
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2003-2006 Yıllarında Verem Savaş Derncklcri'nc ve Türkiye Ulusal Verem Savaş 
Dernekleri Fedarasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

2003 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 
Fedarasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

SIRA NO 

1 
2 
3 

DERNEK ADI 

Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Fedarasyonu 
Ankara Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

İstanbul Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
GENEL TOPLAM 

YARDIM MİKTARI 
TL. 
50.000.000.000 

250.000.000.000 
20.000.000.00C 

320.000.000.000 

2004 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 
Fedarasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

SIRA NO 

1 
2 

DERNEK ADI 

Türkiye Ulusal Verem Savaş Demekleri Fedarasyonu 
Ankara Verem Savaş Demeği Başkanlığına 

GENEL TOPLAM 

YARDIM MİKTARI 
TL. 

300.000.000.000 
261.000.000.000 
561.000.000.000 

2005 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri 
Fedarasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

SİRA NO 

1 
2 

DERNEK ADI 

Türkiye Ulusal Verem Savaş Demekleri Fedarasyonu 
inkara Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

GENEL TOPLAM 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
« 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2005 Yılı Türkiye Ulusal Verem Savaş Demekleri 
Fedarasyonu Başkanlığına gönderilen 318.000 TL 

ödenekten mahalli derneklere yapılacak yardım listesi. 

Alanya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Antalya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Aydın Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Ayvalık Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Bilecik Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Bozüyük Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

Bursa Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Denizli Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Diyarbakır Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Esenler Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
İskenderun Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

İstanbul Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Karacabey Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Kayseri Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Keşan Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

YARDIM MİKTARI 
YTL 

318.000,00 
500.000,00 
818.000,00 

YARDIM MİKTARI 
YTL. 

8.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
2.000.0C 
2.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
3.000.0C 

40.000,00 
2.000,00 

25.000.0C 
5.000,00 
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16 
17 

' 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Kocaeli Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Kütahya Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Malatya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Mudanya Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Muğla Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Muş Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Nazilli Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Samsun Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Sivas Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Trabzon Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Yalova Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

GENEL TOPLAM 

10.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
3.000,00 

25.000,00 
5.000.00 
5.000,00 

15.000,00 
3.000,00 

17.000,00 
3.000,00 

218.000,00 

2006 Yılında Verem Savaş Dernekleri'ne ve Türkiye Ulusal Vereni Savaş Dernekleri 
Fedarasyonu'na Yapılan Yardım Listeleri 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DERNEK ADI 

Türkiye Ulusal Verem Savaş Demekleri Fedarasyonu 
Ankara Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Bozüyük Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Mudanya Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Konya Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Edirne Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Denizli Verem Savaş Demeği Başkanlığı 
Trabzon Verem Savaş Derneği Başkanlığı 
Kayseri Verem Savaş Demeği Başkanlığı 

GENEL TOPLAM 

YARDIM MİKTARI 
YTL 

140.000,00 
913.000,00 

35.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
30.000.0C 
10.000,00 
30.000.0C 
20.000,00 

1.258.000,00 
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17.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Büyükorhan ilçesindeki gölet çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/7051) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLETMECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman bakanı Veysel EROĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
18.02.2009 ,,j 

Abdullah ÖZER 
Borsa Milletvekili 

Bursa ili Büyükorhan ilçesine bağlı bazı köylerin sulama ihtiyacını karşılamak için 
tamamlanması elzem olan gölet çalışmalarının bitirilemediği tespit edilmiştir. 

î .. 
Bu bilgi doğrultusunda 

1- Bursa ili Büyükorhan ilçesi Gedikler Köyü Göleti çalışmaları ne aşamadadır? Proje ne 
zaman tamamlanacaktır? 

2-Bursa ili Büyükorhan ilçesi Garaağız Köyü Göleti çalışmaları ne aşamadadır? Proje ne 
zaman tamamlanacaktır? 

3- Bursa ili Büyükorhan ilçesi Hemşeriler Köyü Göleti çalışmaları ne aşamadadır? Proje ne 
zaman tamamlanacaktır? 

4- Bursa ili Büyükorhan ilçesi Erecek Köyü Göleti çalışmaları ne aşamadadır? Proje ne zaman 
tamamlanacaktır? 

5- Bursa ili Büyükorhan ilçesi Durhasan Köyü Göleti çalışmaları ne aşamadadır? Proje ne 
zaman tamamlanacaktır? 

6- Bursa ili Büyükorhan ilçesi Ortacılar Köyü Göleti çalışmaları ne aşamadadır? Proje ne. 
zaman tamamlanacaktır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.O.OO.OO/610.01-/<££' 3£jff02OO9 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM' nin 18.03.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11991 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER' in, 7/7051 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı ı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER' İN 
7/7051 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI 

SORU 1. Bursa tli Büyükorhan İlçesi Gedikler Köyü Göleti çalışmaları ne 
aşamadadır? Proje ne zaman tamamlanacaktır? 

CEVAP 1. Bursa İli Büyükorhan İlçesi Gedikler Köyü Göleti, DSİ LBölge (Bursa) 
Müdürlüğümüzün' 2009 yılında Bursa-Büyükorhon (Gedikler, Erkek, Aktaş Gölet ve 
Sulamaları) Planlama Mühendislik Hizmetleri işi kapsamında 2009 yılı ihale programındadır. 
Planlama çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, proje yapım safhasına geçilebilecektir. 

SORU 2. Bursa tli Büyükorhan İlçesi Karaağız Köyü Göleti çalışmaları ne 
aşamadadır? Proje ne zaman tamamlanacaktır? 

SORU 2. Bursa İli Büyükorhan İlçesi Hemşeriler Köyü Göleti çalışmaları ne 
aşamadadır? Proje ne zaman tamamlanacaktır? 

CEVAP 2, 3. Bursa İli Büyükorhan ilçesi Karaağız Köyü ve Hemşeriler Köyü 
göletleri Genel Müdürlüğümüzün etüt programında yer almamaktadır. 
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18.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, Çine ve İkizdere barajlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/7052) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somların Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel ER0$ÜJ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.02.2009 

, Recep TANER 
Aydın Milletvekili 

Aydın i l i , Büyük Menderes Havzası ülkemizin çeşit açısından en zengin ve en önemli 
bölgelerinden birisidir. 

2007 ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklıkların arkasından son günlerde meydana gelen 
devamlı yağışlar sonrası Büyük Menderes Nehri taşmış ve Aydın - Yenipazar - Koçarlı, 
Bağarası ve Söke ovaları sular altında kalmıştır. 

Taşkın felaketinin yaşandığı bölgelerdeki üreticilerimizin ürünleri özellikle buğday ürünü 
ve yem bitkileri sular altında kalarak telef olmuştur. 

Tanm kemsinin yaşadığı sıkıntıların ve küresel krizin hat safhada olduğu bir ortamda 
meydana gelen sel afeti, bölgeye felaket alanına çevirmiştir. Aydın ilinde başlatılan toplulaştırma 
işlemleri maalesef Çine Barajı biriktiıüemediği için çok yavaş İşlemektedir. 

Buna göre;. 

1- Kuraklık ve sel afetinin yaşanmaması için 2008 yılında bitirileceği sözü Sn. Başbakan 
tarafından verilen Çine Barajı ne zaman bitirilecektir? 

2- Diğer illere ayrılan yatırım ödenekleri ile kıyasladığımızda Çine Barajına yeterli ödenek 
aynlmamaktadır. Ödenekleri artırmayı düşünüyor musunuz? 

3- Çine Barajı HES türü yatırımdır. Sulama için gövde inşaatının bitirilmesi, yanında elektrik 
enerjisi açısından yapılması gereken %20'ler seviyesindedir. Enerji yatı nmı için ek 
ödenek çıkarmayı düşünüyor musunuz ? 

4- İkizdere Barajı bir türlü devreye sokulamamıştır. Ne zaman devreye sokmayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.O.00.OO/610.01-/£3 #£./<:#2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : TBMM' nin 18.03.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11896 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alman, Aydın Milletvekili Saym Recep TANER' in, 7/7052 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ProrBıUZeySefERÖĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 

AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN RECEP TANER» İN 
7/7052 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Kuraklık ve sel afetinin yaşanmaması için 2008 yılında bitirileceği sözü 
Sn. Başbakan tarafından verilen Çine Barajı ne zaman bitirilecektir? 

CEVAP 1. Çine Barajı ve HES İnşaatında mevcut ödeneklere göre imalatlar devam 
etmekte olup; 2009 yılında verilen ödenek, gövde inşaatında kullanılacaktır. 

SORU 2. Diğer tilere ayrılan ödenekleri ile kıyasladığımızda Çine Barajına yeterli 
ödenek ayrılmamaktadır, ödenekleri artırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2. DSİ Projelerinin Yatırım Programı Tasarısı tekliflerinde projelerin gerçek 
ödenek ihtiyacı da belirtilerek DPT Müsteşarlığı'na bildirilmektedir. Ancak, Orta Vadeli Mali 
Planda belirtilen ödenek tavam çerçevesinde Çine projesine Tarım ve Enerji sektörlerinden 
toplam 36,7 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu Projeye yılı içinde, gerek projeler 
arası aktarma gerekse ek Ödenek temini yoluyla destek verilmektedir. 

SORU 3. Çine Barajı HES türü yatırımdır. Sulama için gövde inşaatının bitirilmesi, 
yanında 2010 yılında elektrik enerjisi açısından yapılması gereken %20'ler seviyesindedir. 
Enerji yatırımı için ek ödenek çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3. Ek ödenek veya projeler arası aktarma yoluyla temin edilen ilave ödenek, 
Projenin tümü içindir. Önceliklere ve imalat durumuna göre dağıtımı yapılmaktadır. 

SORU 4. İkizdere Barajı bir türlü devreye sokulmamıştır. Ne zaman devreye sokmayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4. İkizdere Barajının 2009 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 
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19.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal 'in, İstanbul'daki belediye şirketlerinin denetimine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/7076) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.17.02.2009 

Maliye Bakanlığı, mali açıdan yanlış yapan mükellefleri 9 ona baslıkta 
toplamıştır. Bu mükelleflerin yanlışlarını tespit ederek insanlara buralardan 
alışveriş yapmaması için de bunları yayınlamıştır. Yanlışlıklan tespit edilen 
mükelleflerden alışveriş yapanların da aynı suçu işlediği kabul edilmektedir. 

Güngören Belediyesi'nin kurmuş olduğu Alt Yapı İnşaat Elemanları Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi'nin alım yaptığı firmalar bu suçu işlemiştir. Bu 
firmalar; sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen, kullanan ve 
yapılan yoklamada bilinen adreslerinde bulunmayan ye yeni adresleri tespit 
edilemeyen firmalardır. 

Güngören Belediyesi'ne bağlı olan Alt Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi'nin alım yaptığı firmalar Maliye Bakanlığı tarafından koda girdiği 
yani suç işlediği tespit edilen firmalardır. Maliye Bakanlığı tarafından bu 
firmalarla ilgili gerekli açıklama yapılmış olmasına rağmen Alt Yapı Elemanları 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bu firmalarla ticari ilişkisini kesmemiştir. 

Alt Yapı İnşaat A.Ş sadece Güngören Belediyesi'ne iş yapmakta olup 2004-
2008 yılları arasında toplam 11.521.505 TL'lik fatura düzenlemiştir. Bu fatura 
karşılığında bu paralar Güngören Belediyesinden Alt Yapı Şirketi'ne aktarılmıştır. 

Güngören Belediyesi Maliye Bakanlığı tarafından yanlış yaptığı belirlenen 
mükelleflerden alışveriş etmekte ve açıkça suç işlemektedir. 

Bu çerçevede; 

1- Güngören Belediyesi'ne bağlı Alt Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi ile ilgili olarak Bakanlığınız tarafından herhangi bir denetim 
yapılmış mıdır? Eğer yapıldıysa;bu denetimin sonucu ne olmuştur? 

2-İstanbul genelinde Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve onlara bağlı 
şirketlerin denetimleri yapılmakta mıdır? Bu denetimlerin sonuçları nedir? 
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T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GÎB.0.82/8211-830 
KONU: Yazılı Soru önergesi Q 3 0 4 2 0 0 9 * O 3 6 0 1 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18.03.2009 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11896 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7076 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. maddesinde; 
"Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazım gelen diğer 
hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar" hükmü 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle soru önergesinde yer alan hususlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 
inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında cevap verilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

IUNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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20.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, gelir uzmanı atamalarındaki bir soruna ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/7077) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki "yszûı soru önergesinin" Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim. 20.02.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Gelir idaresi BaşkanlığTnın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve 
son üç yılda Bakanlıkta olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç 
Kamu Görevlerine tik Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 
ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama 
Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl 
içinde açılacak özel sınavlardan en fazla üçüne girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar 
gelir uzmanı olarak atanırlar. ) 

Yer alan hükme göre Gelir İdaresi tarafından 2006 ve 2007 yıllarında yazılı sınav 
yapılmış ve Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve son üç yılda 
Bakanlıkta olumlu sicil almış olan personelden 2006 yılında 2500,2007 yılında 2500 personel 
gelir uzmanlığına terfi ettirildiği anlaşılmıştır. 

Ancak; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılında sınavın değerlendirmesinde 
2006 yılında puanlan da dikkate alınarak 2007 yılında yaklaşık 600 kişi 2006 yılında yapılan 
sınavda aldıkları puanla gelir uzmanlığına atandıkları öğrenilmiştir. 

2007 yılında yüksek puan almalarına karşın 2006 yılı puanlarına göre atananlar 
yüzünden gelir uzmanlığına ataması yapılamayan personel dava yoluna gitmiş ve davayı 
gerek idare mahkemesinde gerekse Danıştay'da kazanmışlardır. . . 

Buna göre; 
1- Bu durum muvacehesinde mahkeme karan uygulanacak mı? Mahkeme 

karan uygulandığı takdirde 2006 yıh puanlan ile ataması yapılanların 
idareye olan zarannm telafisi nasıl düşünülmektedir? . 

2- İdareye haksız ve usulsüz tasarrufla zarara uğratan, hatalı atama ile 600 
kişiyi zora sokan yetkililer hakkında ne gibi bir işlem yapılmaktadır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.03.82/8211-831 n „ _ A . A 

KONU: 03.04.2009*036010 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞıNA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 18.03.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11896 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELÎK'in tarafıma tevcih ettiği 7/7077 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
Geçici 3 üncü maddesine istinaden hazırlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra 
Teşkilatı Personelinin Gelir Uzmanı Olarak Atanmalarında Uygulanacak Usul vş Esasların 11 
inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, önceki sınavlarda 70 ve üzeri puan alan adaylara, talep 
etmeleri halinde bu puanlarını yapılacak sınavda kullanabilmeleri imkanı tanınmıştır. Soru 
önergesinde belirtilen 2007 yılı Gelir Uzmanlığı özel Sınavmda, sınava katılan adayların bir 
kısmı, sınavın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan usul ve esaslardaki hükümden faydalanarak, 
puanlarını saydırma cihetine gitmişler ve bunlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda 
atamalar gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yapılan atama işleminde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 

« 
öte yandan, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun'un Geçici 3 üncü maddesinin uygulama esaslarının belirlendiği Gelir İdaresi 
Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Gelir Uzmanı Olarak Atanmalarında 
Uygulanacak Usul ve Esasların ilgili bölümlerinde belirtilen hususlara yönelik yargı 
organlarına yapılan itirazlar neticesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17/10/2008 
tarih ve 2008/745 sayılı karan ile söz konusu Usul ve Esasların 11 inci maddesinin 2 nci 
fıkrasında yer alan önceki sınavlarda alınan puanların, 2007 yılı sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesinde dikkate alınmasına imkan veren hükmün yürütülmesi durdurulmuştur. 

Bu dava ile ilgili olarak esas yönünden henüz bir karar verilmemiş olup yargılama 
süreci halen devam etmektedir. Ancak, Başkanlık Makamının 16/01/2009 tarihli Olur'u ile 
2007 yılında yapılan sınava katılan adaylar kendi içinde değerlendirilerek ilk 2500 aday 
arasında yer alanların gelir uzmanı olarak atanmalarına karar verilmiş olup söz konusu 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme karan zamanında uygulanmış bulunmaktadır, 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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21.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Adıyaman OSB 'deki su sorununa ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/7109) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın ı&o? baUa/v Sayın h^LjÂf tl&ğtfarafindan yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Adıyafljan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tam 7 aycb; sulatın kegüc.pljnası 
nedeniyle büyük sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık koşullarının tehlikeye rir^^beşlenmeııin 
sorunlu faale geldiği bölgede çalışan yurttaşlarımız seslerim 'eyteh^m^'âü^um^ya'' 
çabşînaktadif. Defalarca kez bu konuyu iletmelerine rağmen yetkililerin herhangi bir 
girişimde bulunmadığım basına belirten bölge çalışanları; öğlen yemeklerini yiyemediklerini, 
fabrikalarda temizlik yapamadıklarım, suyu taşıyarak içmeye çalıştıklarını, artık bu konuda 
bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini kaydetmektedir. Bu bağlamda: 

1. Adıyaman OSB'de yaşanan su sorununun altoda hangi neden bulunmaktadır? 
2. Tam 7 aydır yaşanan su sorununa bu süreç içerisinde neden çözüm bulunamamıştır? 
3. Adıyaman OSB'de yaşanan su sorunu ne zaman çözülecektir? 
4. İsmi geçen OSB'de sil sorunu çözülene kadar, en azından beslenme ve temizlik 

konusunda geçici çözümler üretilmesi düşünülüyor mu? 
5. Su sorununun çözülememesine ilişkin sorumluların tespiti amacıyla herhangi bîr 

inceleme yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B140BHİ0000002-2J3 f 1 Jfc vm 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 4 ' "*"' m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

İLGİ: a) 18.03.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7109-12002/25483 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 20.03.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-133-11/1188 sayılı 

yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'nin, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği (7/7109) 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

O . 
Zafer ÇAĞLAYAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: Önerge cevabı 

- 9 2 -



TBMM B:72 6 .4 .2009 

ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tam 7 aydır suların kesik olması nedeniyle 
büyük sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık koşullarının tehlikeye girdiği, beslenmenin sorunlu 
hale geldiği bölgede çalışan yurttaşlarımız seslerini eylemlerle duyurmaya çalışmaktadır. 
Defalarca kez bu konuyu iletmelerine rağmen yetkililerin herhangi bir girişimde 
bulunmadığını basma belirten bölge çalışanları; öğlen yemeklerini yiyemediklerini, 
fabrikalarda temizlik yapamadıklarını, suyu taşıyarak içmeye çalıştıklarını, artık bu 
konuda bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini kaydetmektedir. Bu bağlamda; 

1- Adıyaman OSB'de yaşanan su sorunun altında hangi neden bulunmaktadır? 
2- Tam 7 aydır yaşanan su sorununa bu süreç içerisinde neden çözüm bulunmamıştır? 

Adıyaman OSB'nin altyapı (yol, kanalizasyon, içmesuyu) ve AG-OG Elk.Şeb.ve Enerji Nakil 
Hattı yapım işi 2001 yılında Bakanlığımız kredi desteği ile tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 
OSB kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan OSB Uygulama Yönetmeliği gereğince OSB'lerin 
içme ve kullanma suyu tesislerinin kurulması ve işletilmesi OSB'nin yetki ve sorumluluğundadır. 

CEVAP 1-2- Bölge yönetimi maddi imkansızlıklarına rağmen çok güç koşullarla hem kendi 
imkanları, hem D.S.1. hem de İl özel İdaresi imkanlarından faydalanarak S adet kuyu açtığı, 
kuraklık nedeniyle 3'nün tam olarak kuruduğu, 1 adet kuyudan daha önce 15 İt/sn su alınırken, 
bugün suyun debisi 0,5 İt/sn. düştüğü, geri kalan 1 adet kuyudan ise, bugün itibariyle en fazla 1,5 
it/sn. su alınabildiği, 

Bölgedeki su sıkıntısının çözümü için geçen yaz yaklaşık 3-4 ay Belediye içme suyu hattından 
sorun çözülmeye çalışılmışsa da, sorunun köklü çözümü için gerekli tedbirlerin alınabilmesi 
konusunda, D.S.t. Bölge Müdürlüğünden ve İl özel İdaresinden yetkililerle Bölge sınırları 
içerisinde ve bölge dışındaki kuzeyde yer alan alanlarda yapılan incelemeler sonucunda yönetim 
kuruluna sunulan raporda; OSB içerisinde bölgenin ihtiyaç duyduğu suyun karşılanamayacağı ve 
bu nedenle OSB'ye yaklaşık 4-5 km. mesafedeki hem Kırkgöz deresinden hem de onun kuzey 
kısımlarındaki bölgelerde açılabilecek sondaj kuyuları ile su sorununun kısmen çözülebileceği 
bildirilmiştir. 

Adıyaman OSB'de yaşanan su probleminin 7 ay değil, son 4 aydır yaşandığı, onun da bölgenin 
tamamında değil bir bölümünde yaşandığı, ayrıca Belediyeden su takviyesi alınmışsa da 2008 yılı 
Ekim aymda şehir içme suyunda da büyük problem yaşandığından, bu aydan sonra Belediye'nin 
OSB'ye su veremediği bilgisi alınmıştır. 

3- Adıyaman OSB'de yaşanan su sorunu ne zaman çözülecektir? 
4- İsmi geçen OSB'de su sorunu çözülene kadar, en azından beslenme ve temizlik 

konusunda geçici çözümler üretilmesi düşünülüyor mu? 
5- Su sorunun çözülememesine ilişkin sorumluların tespiti amacıyla herhangi bir inceleme 

yapmayı düşünüyor musunuz? 

- 9 3 -



TBMM B:72 6 . 4 . 2009 

CEVAP 3,4,5- Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde yönetim su, aidat gibi ödemeleri tahsil 
etmekte güçlük yaşaması Bölge içerisinde su olmaması nedeniyle bölge dışındaki 4-5 km 
mesafedeki alanlarda çalışma yapıldığı ve açılacak kuyular ile şebeke yapımı için en az 100-150 
bin TL'ye ihtiyaç duyulduğu, 

Ocak ayı içinde OSB'nin kuzeyinde yaklaşık 4 km mesafede tespit edilen bir alana İl Özel İdaresi 
imkanları ile 1 adet sondaj kuyusunun açıldığı, debisinin tespiti için bir yandan çalışmalar 
.başlatılırken bir yandan da Kamu Kurumlarında çalışan uzman personelin nezaretinde yeni 2. ve 
3. kuyularının yerlerinin tespit edilmeye çalışıldığı, 

Yoğun yağış nedeniyle bugüne kadar araziye girilemediğinden çalışma başlatılamayan bu 
kuyuların da açılması için İl özel İdaresine bağlı sondaj makinesi ile çalışmalara en yakın 
zamanda başlanacağı, Adıyaman Belediyesi ile yapılan görüşme sonucunda da şehir içme 
suyunun da yeterli düzeye gelmesi nedeniyle, şu anda Bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacının 
24 Şubat 2009 tarihinden bu yana Belediye içme suyu hattı ile bölgenin çalışan kendi 
kuyularından sağlandığı, 

Şu anda su ile ilgili olarak Adıyaman OSB'de hiçbir problemin yaşanmadığı, şehir içme suyu 
probleminin köklü çözümü için Adıyaman'ın İlçesi olan Çelikhan sınırlarından getirilmesi 
yönünde çalışma başlatılan Havşeri suyunun, Adıyaman'a ulaşması halinde Adıyaman 
Belediyesine ait hem Kırkgöz Deresindeki motopomplardan hem de Medetsiz içme suyu hattından 
Bölgeye su getirilerek OSB'nin su sıkıntısına da köklü çözüm getirilebileceği gibi başka 
alternatifler üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıldığı, hususlarında bilgi alınmıştır. 
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22.- Batman Milletvekili Ayla AkatAta 'nın, Batman 'daki hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/7133) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel ERQ$LU tarafından 

Anayasanın 98 ve îç tüzüğün 96.Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 25.02.2009 

Ayla AKATATA 

Batman Milletvekili 

Türkiye'de hava kirliliği ölçümünde AB direktiflerine uygun yöntemler, kullanıldığı 
belirtilmesine karşın, hava kirliliği değerleri, Avrupa Birliği (AB)- standartlarının çok 
üzerindedir. Türkiye standartlarına göre partikül madde oranında sınır değer metreküpte 300; 
kükürt dioksitte ise 400 mikrogramdır. Bu değerler AB'de ise S0 ve 125 mikrogramdır. 

TBMM Çevre Komisyonu tarafından yapılan; 2005-2006,2006-2007 ve 2007-2008 kış ayları 
değerlerini içeren araştırmaya göre, Türkiye'de kükürt dioksıt kirliliğj konusunda sıkıntı 
yaşanmadığı ancak partikül madde kirliliğinin önlenemediğî  bu düfurnünda uzun vadede 
insan sağlığı üzerinde önemli sorunlara yol açabileceği belirtilmektedir. 

Çevre ve Orrdan Bakanlığı'nın verilerine göre 8 ilimizde yaşanan hava kirliliği nedeniyle 
partikül madde oram 2008 Aralık ayı boyunca gün içinde sınır, değeri olan 300 
raetreküp/mikrogramı, kükürt dioksit oranının ise sınır değer olan .40,0, nükrpgrarnı" aştiğr 
belirtilmektedir. Bakanlığın açıklamış olduğu 8 il arasında yer alan Batman' İlimiz, hızlı 
sanayileşme ve artan nüfusu üe birlikte bazı çevre sorunlarının ve hava kirliliğinin yoğun 
yaşandığı bir .yer haline gelmiştir. 

Uzmanlar tarafından, partikül maddenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin görülmeye 
başlandığı değer olan 155 mikrogramın altına indirilmesi ve acil eylem planlarınffi devreye 
sokulması konusunda uyarılar yapılmaktadır. Yetişkin bir insanın günde ortalatma .13 bin-16 
bin; Ömrü boyunca ise 400-450 milyon litre hava soluduğu düşünüldüğünde, konunun İnsan 
sağlığı açısından taşıdığı Önem ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliğinin., sağlık, üzerindeki 
olumsuz etkileri sonucunda; akciğer kanseri, kronik astım, göğüs' daralması,' öksürük, üst 
solunum sistemi akut bozukluğu, göz, burun, boğazda tahribat, solunum -yetmezliği gibi 
birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalınacağı belirtilmektedir. 
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Konuyla ilgili olarak; 

1. Batman ilimizde, hava kirliliğine neden olan etmenlerin tespitine dair Bakanlık olarak 
bir çalışmanız oldu mu? 

2. Hava Kirliliği Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, iyi hava 
kalitesinin sağlanması için İlimizde ne tür tedbirler alınmaktadır? Alınan tedbirler 
konusunda halkın katılımı sağlanmış mıdır? 

3. ilimizde hava kirliliğini ölçen kaç ölçüm aracı mevcuttur? ölçümler kentin hangi 
noktalarında yapılmaktadır? Gün içerisinde kaç kez ölçüm yapılmaktadır? 

4. Batman'da 2008 ve 2009 Ocak ve Şubat aylarında yapılan ölçümlerde havadaki 
partiküler madde oram nedir? 

5. Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yoksul 
vatandaşlarımıza dağıtılan kömürün kalite kontrolü nasıl yapılmaktadır? Dağıtılan 
kömürün hava kirliliğine ve kullanıcıların sağlığına etkisi nedir? 

6. Bakanlığınızın, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tespit etmek için 
Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışması oldu mu? Eğer olduysa bu çalışmanın 
sonuçları nelerdir? 

7. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 8 ilimizde yaşanan hava kirliliğinin artış 
nedenlerine ilişkin Bakanlık olarak kapsamlı bir çalışmanız oldu mu?Yaşanan hava 
kirliliğine karşı ne tür tedbirler alınmıştır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-/^ *#./<?#2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM' nin 18.03.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11991 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Batman Milletvekili Sayın Ayla AKAT ATA' mn, 7/7133 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof.VDr. VeyseLEROĞLU 

EK 
Cevabi yazı 
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BATMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN AYLA AKAT ATA' NIN 
7/7133 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Batman îtimizde, hava kirliliğine neden olan etmenlerin tespitine dair 
Bakanlık olarak bir çalışmana oldu mu? 

CEVAP 1. Batman ilinde hava kirliliğine neden olan etmenler; kış sezonunda ısınma 
amaçlı kullanılan yakıtlar, Endüstriyel tesislerin şehir içinde kalması, Batman Belediye 
Başkanlığının alt yapı çalışmaları sonucu asfaltlanmamış yollardan kaynaklanan tozlar ve 
meteorolojik faktörlerdir (Şehrin çanak şeklinde çukur olması, inverziyonlu günlerin çok 
olması, durgun gün sayısı 200 gün ve hava karışım yüksekliği - 4 m). 

SORU 2. Hava Kirliliği Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, iyi hava 
kalitesinin sağlanması için ilimizde ne tür tedbirler alınmaktadır? Alınan tedbirler konusunda 
halkın katılımı sağlanmış mıdır? 

CEVAP 2'. Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamında il merkezinde kalan Tüpraş Batman Rafinerisine A grubu Emisyon İzni verilmiş 
ve Bacalarında anlık ölçüm yapan cihazlar yerleştirilmiş ve online olarak, İl Müdürlüğümüzce 
takip edilmektedir. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin azaltılması ve Kontrolü 
kapsamında kış öncesi 24.07.2008 tarihinde Mahalli Çevre Kurulu toplanmıştır. Alınan ve 
uygulanan kararlar; IKHKK Yönetmeliğine uygun olmayan yakıtların şehre girişi 
yasaklanmış ve başta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, ti Jandarma 
Komutanlığı ve Batman Belediye Başkanlığına bir takım görevler verilmiştir, tide kalorifer 
kazanlarını yakma saatleri belirlenmiş ve tüm halka dağıtılmak üzere soba ve kalorifer yakma 
teknikleri hakkında 16.000 adet broşür dağıtılmıştır. Ayrıca; bina yöneticilerine ve ateşçilere 
yönelik konferanslar düzenlenmiş ve ekipler sürekli olarak (ti Müdürlüğümüz ve Belediye 
Zabıta ekibi) binalarda denetim gerçekleştirmekte ve kazan dairesinde ateşçilere birebir 
yakma tekniklerini anlatmaktadır, tnversiyonun yoğun olduğu günler kamuoyu ile 
paylaşılmakta ve gerekli tedbirlerin alınması basın ve yayın yolu ile deklare edilmektedir. 

SORU 3. İlimizde hava kirliliğini ölçen kaç ölçüm aracı mevcuttur? ölçümler kentin 
hangi noktalarında yapılmaktadır? Gün içerisinde kaç kez ölçüm yapılmaktadır? 

CEVAP 3. Batman ilinde 1 Adet Hava Kalitesi ölçüm Cihazı mevcut olup, Hükümet 
Konağına ait otopark bahçesinde bulunmaktadır. Gün içerisinde yarım saatlik veriler 
alınmakta ve www.havaizleme.gov.tr adresinden de online olarak takip edilebilmektedir. 

SORU 4. Batman'da 2008 ve 2009 Ocak ve Şubat aylarında yapılan ölçümlerde 
havadaki partiküler madde oram nedir? 

CEVAP 4. 2008-2009 Ocak ve Şubat aylarına ait Partikül Madde (PM10) oram 
aşağıdaki tabloda Verilmiştir 

PM10 
Ocak 2008 
ug/m3 

113 

PM10 

Şubat 2008 
ug/m3 

91,7 

PM10 

Ocak 2009 
Ug/m3 

188,6 

PM10 

Şubat 2009 
Ug/m3 

145,5 

PM10 
Sınır Değer 
jıg/m» 

300 
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SORU 5. Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yoksul 
vatandaşlarımıza dağıtılan kömürün kalite kontrolü nasıl yapılmaktadır? Dağıtılan kömürün 
hava kirliliğine ve kullanıcıların sağlığına etkisi nedir? 

CEVAP 5. Batman Valiliği tarafından yoksul vatandaşlarımıza dağıtılan kömür 
Kütahya Tunçbilek'ten getirilmekte ve ti Müdürlüğünce yapılan analiz sonucu aşağıda yer 
almakta olup, analiz sonuçlarına bakıldığında yönetmelikte belirlenen Yerli Kömür 
standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Parametreler 

Nem% 
Kül % 
Toplam Kükürt % 
Alt Isıl Değer (kcal/kg) 
Üst Isıl Değer (kcal/kg) 

Sınır Değer 
Yerli Kömür 

25 
25 
2 

4000(+-200) 
— 

Analiz Sonucu 
Kuru bazda 

8 
19 
1,6 

5543 
5767 

Analiz Sonucu 
Orijinal Kömür 

11 
18 
1,6 

5318 
5556 

SORU 6. Bakanlığımızın, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tespit 
etmek için Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışması oldu mu? Eğer olduysa bu çalışmanın 
sonuçları nelerdir? 

CEVAP 6. Bakanlığımızın, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tespit 
etmek için Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışması olmamıştır. 

SORU 7. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 8 ilimizde yaşanan hava kirliliğinin 
artış nedenlerine ilişkin Bakanlık olarak kapsamlı bir çalışmanız oldu mu? Yaşanan hava 
kirliliğine karşı ne tür tedbirler alınmıştır? 

CEVAP 7. Bakanlığımızca 6 Haziran 2008 tarihinde yayınlanan Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği göre 2014 yılma kadar tüm Türkiye'de; 

S hava kalitesi ön değerlendirme çalışmalarının tamamlanması, 
•S temsili noktalarda ölçüm istasyonlarının kurulması, 
S temiz hava planlarının hazırlanması ve eylem planlarının oluşturulması 

hedeflenmektedir. 
Bu güne kadar AB projeleri kapsamında Ankara, Kütahya ve Karabük illerinde ön 

değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Matra projesi kapsamında Eskişehir ili ve 
İskenderun ilçesinde ön değerlendirme çalışması ve temiz hava planı hazırlama çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Şu anda 81 il merkezi ve bazı ilçelerde olmak üzere toplam 116 
noktada hava kalitesi değerleri izlenmektedir. Tüm Türkiye için 209 adet hava kalitesi ölçüm 
istasyonu kurulması öngörülmekte olup, ön değerlendirme çalışmalarından sonra kademeli 
olarak ölçüm istasyonlarının tamamlanması hedeflenmektedir. 

- 9 8 -



TBMM B: 72 6 . 4 . 2 0 0 9 

23.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Avlan Gölünde yeterli su toplanamamasına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/7134) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞIM 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından 

yanlı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 25.02.2008 . ^ ' 

— HusnlTçÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Antalya Elmalı İlçesi sınırlarındaki Avlan Gölü'nde 2002 yılında yeniden su 
tutulmaya başlanmasına rağmen, gdlû besleyen su kaynağının Çay Boğan Barajı'na 
akıtılması nedeniyle g5I çanağında yeterince su toplanamamakta ve doğal yaşam 
bozulmaktadır. 

- Bu kapsamda; 

1- Elmalı İlçe sınırlan içerisindeki AVlan Gölü'nde yeterli süt 
toplanamaması nedeniyle oluşan ve doğal yasamı olumsuz etkileyen süreçle 
ilgili bir inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise 
bir inceleme yaptıracak mısınız? 

2- Avlan Gölünü besleyen su kaynağının yönlendirildiği Çay Boğazı 
Barajı için alternatif su kaynakları bulunması konusunda! bir lıİşjtırroa yapılmış 
mıdır? Baraj projeleri nedeniyle Türkiye genelinde pek çok gölün kuruduğu ve 
doğal yaşamın bozulduğu dikkate alındığında, yeni önlemler alınması 
sağlanacak mıdır? 

3- Bölge halkının, GüğÜ Deresi'nin Avlan Gölü'ne yönlendirilmesi 
konusundaki talepleri, Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Güğü Deresi'nin suyunun, 
Avlan Gölü'ne yönlendirilmesi konusunda bir inceleme yapılmış mıdır? Hangi 
sonuçlara ulaşılmıştır? Teknik olarak böyle bir projenin yapılması mümkün 
müdür? Hangi maliyetle yapılabilecektir? 

4- Bakanlığınızın, Avlan Gölü ve tarımsal üretimin yoğun şekilde yapıldığı 
Elmalı Ovası'nın su ihtiyacının karşılanması için bir çalışması var mıdır? Bu 
çalışma nedir ve hangi aşamadadır? . 

5- Bakanlığınız, Avlan Gölü'nün kurtarılması için ne zaman adım 
atacaktır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.O.BHt.0.OO.00/610.0 \-/Slf 3 & K # 2 0 0 9 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM' nin 18.03.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11991 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ' nün, 7/7134 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ' NÜN 
7/7134 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. "Elmalı İlçe sınırları içerisindeki Avlan Gölü 'nde yeterli su toplanamaması 
nedeniyle oluşan ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen süreçle ilgili bir inceleme yapılmış 
mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise bir inceleme yaptıracak mısınız? 

CEVAP 1. Devlet Su İşleri XIII. (Antalya) Bölge Müdürlüğü tarafından, 1970 yılında 
"Elmalı, Karagöl-Avlan Taşkın Tesisleri Planlama Raporu" hazırlanmış olup, 1972 yılında 
tahliye kanalı ile tahliye tüneli inşaatına başlanmış ve 1976 yılında proje bitirilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda yapılan müracaatlar ve talepler üzerine; Avlan Gölü' nün 
yeniden oluşturulması maksadıyla, 1996 yılında planlama revizyonu yapılmış ve Avlan 
Gölü'nün belirtilen rapor esaslarına göre yemden oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. 

Projeye göre sadece Hazine Arazilerini kapsayan ve özel mülkiyeti su altında 
bırakmayacak şekilde tespit edilen su seviye kotu 1026,00 metredir. Avlan Gölü suyunu 
Finike-Başgöz Cayma derive eden tünel kapakları kapatılarak sabitlenmiş ve ayrıca 
maksimum su seviyesi olan 1026,00 metre su kotunun üzerindeki suların da özel tarım 
mülkiyetine zarar vermemesi için Yakaçiftlik Düdeni'nin kapağı dolusavak gibi çalıştırılarak, 
1026,00 metre kotunun üzerindeki suların tahliyesi sağlanmıştır. Avlan Gölü rezervuannda 
bulunan 1026,00 metre kotunun altındaki doğal düdenlerin ıslahı tamamlanmış ve düden 
şeddelerine ait taş tahkimatı çalışmaları yapılmıştır. 

Son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı Avlan Gölünü besleyen kaynaklara gelen su 
miktarı yaz aylarında çok azalmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında buharlaşma ve göl 
çanağının arazi yapısı sonucu gölde su seviyesi en düşük durumdadır. Şu andaki yağış 
miktarlarının normal değerlerde olması sonucu, Avlan Gölü'ndeki su durumu yeterli 
seviyededir ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen herhangi bir unsur bulunmamaktadır. 
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SORU 2. Avlan Gölünü besleyen su kaynağının yönlendirildiği Çay Boğazı Barajı için 
alternatif su kaynakları bulunması konusunda bir araştırma yapılmış mıdır? Baraj projeleri 
nedeniyle Türkiye genelinde pek çok gölün kuruduğu ve doğal yaşamın bozulduğu dikkate 
alındığında, yeni önlemler alınması sağlanacak mıdır? 

CEVAP 2. Çayboğazı Barajı, su kaynakları bulunması konusunda da araştırmalar 
yapılmış olup, en uygun alternatif olarak Sancıkısık ve Kapaklı Çayları su kaynakları 
belirlenmiş ve projelendirilmiştir. Ülkemizde baraj projeleri nedeniyle pek çok gölün 
kuruması ve doğal yaşamın bozulması iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Barajlarımızın 
yapılmasından önce; gerek planlama raporlarının, gerekse "ÇED" raporlannm 
hazırlanmasında doğal dengenin bozulmaması için azami dikkat sarf edilmektedir. 

SORU 3. Bölge halkının, Güğü Deresi'nin Avlan Gölü'ne yönlendirilmesi 
konusundaki talepleri, Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Güğü Deresi'nin suyunun, Avlan 
Gölü'ne yönlendirilmesi konusunda bir inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara 
ulaşılmıştır? Teknik olarak böyle bir projenin yapılması mümkün müdür? Hangi maliyetle 
yapılabilecektir? ( 

CEVAP 3. Bölge halkının, Güğü (Eskihisar) Deresinin Avlan Gölüne yönlendirilmesi 
konusundaki talepleri, DSİ XIII. (Antalya) Bölge Müdürlüğümüz tarafından etüt. edilmiştir. 
Güğü (Eskihisar) Deresi Elmalı-Karagöl Ovası'ndaki en büyük taşkın deresidir. Geçmiş 
yıllarda tarım alanlarına yaptığı taşkın zararları sebebiyle bu dere, mevcut tahliye' kanalıyla 
Elmalı-Büyük Düden'e mansaplanmıştır. Güğü Deresinin güzergâhı ile ^vlan Gölünün'. 
havzaları aynıdır. Güğü Deresinin Avlan Gölü'ne doğrudan mansaplanmasının, teknik ve 
ekonomik açıdan uygun bulunmadığı hususu, Antalya Valiliği ve Elmalı Kaymakamlığı 
aracılığıyla talep sahibi çiftçilere bildirilmiştir. 

SORU 4. Bakanlığınızın Avlan Gölü ve Tarımsal üretimin yoğun şekilde yapıldığı 
Elmalı Ovası 'nin su ihtiyacının karşılanması için bir çalışması var mıdır? Bu çalışma nedir 
ve hangi aşamadadır? 

CEVAP 4. Elmalı Ovası'nın su ihtiyacının karşılanması için DSt tarafından muhtelif 
sulama projeleri geliştirilmiş ve hayata geçirilmiştir. 

Su kaynağım Elmalı-Kazanpınarlan'ndan alan ve 650 hektar sulama sahası bulunan 
Elmalı-Pompaj sulaması 196S yılında, 300 hektar sulama sahası bulunan Kışla-Pompaj 
sulaması ise 1990 yılında işletmeye açılmıştır. Su kaynağı Elmalı-Kazanpınarlan olan ve 
1620 hektar sulama sahasına sahip Mursal-Pompaj sulaması 1987 yılında işletmeye açılmıştır. 
İslamlar (Baranda) Göleti S00 hektarlık saha ile 1976 yılında işletmeye açılmıştır. 

Ayrıca, Elmalı Ovasının su ihtiyacım karşılamak maksadıyla Genel Müdürlüğümüzce 
Antalya-Çayboğazı Projesi geliştirilmiş olup, Çayboğazı barajının inşaatı tamamlanarak 2002 
yılında işletmeye alınmıştır. Projenin diğer ünitesi olan ve 13593 hektar alam sulayacak 
Elmalı Ovası sulaması tamamen kapalı sistem (borum) olarak inşa edilmiş ve 2008 yılında 
işletmeye açılmıştır. 

Diğer taraftan Elmalı Ovasında yeraltı sulama kooperatifleri statüsünde bulunan 
Çobanisa 1993 yılında 110 hektar, Çukurelma 1998 yılında 100 hektar, Geçit 2001 yılında 
100 hektar, Kuzuköy 2002 yılında 100 hektar ve Gölova 2007 yılında 125 hektar sulama 
sahalarına hizmet etmek üzere işletmeye açılmıştır. 

SORU 5. Bakanlığınız, Avlan Gölü 'nün kurtarılması için ne zaman adım atacaktır? 
CEVAP 5. Avlan Gölü'nün kurtarılması için 1996 yılında planlama revizyonu 

yapılmış ve proje 2004 yılından itibaren hayata geçirilmiştir. Projeye göre tespit edilen sadece 
Hazine Arazilerini kapsayan ve özel mülkiyeti su altında bırakmayacak şekilde su seviyesi 
olan 1026,00 metre kotu tespit edilmiştir. Avlan Gölü suyunu Finüce-Başgöz Cayma derive 
eden tünel kapakları sabitlenmiş ve göl rezervuanndaki su kaçaklarına neden olan düdenlerin 
1026,00 metre su kotu altındaki kısımlarının geçirimsizliği sağlanarak su kaçakları önlemiştir. 

Avlan Projesinde yapılan çalışmalar sonucunda doğal denge sağlanmış olup, göl 
kurtarılmıştır. Yağışların normal devam etmesi durumunda Avlan Gölünde herhangi bir 
problem yaşanmayacaktır. 
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24.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Orman Genel Müdürünün bir ormanlık alanla ilgili 
açıklamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/7135) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel 
EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandın İması için gereğini 
saygılanmla arz ederim. ÇS^N^-—\ 

Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 

Antalya'da düzenlenen bir eğitim seminerine-..;|k t̂rjgrt'~'ye ;̂l̂ mdai;: 
gazetecilerin sorulanm yanıtlayan Orman Genel Müdürü'Ös - M ECİ, 
"Antalya Türkiye'nin orman zengini İllerinden bir tanesi Kundu bölge olarak 
sayılmaz. Kundu'dan baktığın zaman orman göremezsin. Töros Dağlan'nm 
erklerinde orman var. Sen orman görmek i$tiyorâarx;! T^ros PsiğLan'iîa 
bakacaksın- ye Kundu'dakı kıyımı kastederek" Tünzmi-qjjmMİ ıçjııi $öae> 
kesmek gerekiyorsa, tabii ki kesilecek" şeklinde d^^^fi^^iı^^r-^ ^ 

SORU 1 : Turizm alanlannı genişletmek için Kundü'dafci ormanlık alandan 
başka bir yer kalmamış mıdır? 

SORU 2 : Kundu'da yapılan ağaç kıyımının, bilgisi dahilinde olduğunu ve 
buna destek verdiğini açıkça belirten bir Orman Genel Müdürü olabilir mi? 
İlgili Genel Müdürünün asli görevi ülkemizdeki ormanları korumak değil 
midir? - • 

SORU 3 : Antalya'nın mevcut Orman Bölge Müdüründen önce görevde 
olan Ahmet GEDİKAĞAOĞLU da benzer bir açıklama sonucunda 
görevinden ayrılmak durumunda kalmıştı? Böyle bir anl^yifîa^aH Orman 
Genel Müdürü de görevini bırakacak mıdır? ' ' ' '""' 

SORU 4 : Bakanlığınıza bağlı bir birimde görev yapan Orman Genel 
Müdürü hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.O,00.00/610.01-A^ *%./(?#2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM' nin 18.03.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11991 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Tayfur SÜNER' in, 7/7135 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir.. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUR SÜNER' İN 
7/7135 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Turizm alanlarım genişletmek için Kundu'daki ormanlık alandan başka bir 
yer kalmamış midir? 

CEVAP 1. Söz kotlusu alan, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca turizm alam olarak seçilmiş ve ilan edilmiştir. 

SORU 2. Kundu 'daki yapılan ağaç kıyımının, bilgisi dahilinde olduğunu ve buna 
destek verdiğini açıkça belirten bir Orman Genel Müdürü olabilirimi? İlgili genel müdürün 
asli görevi ülkemizdeki ormanları korumak değil midir? 

CEVAP 3. Bahse konu arazi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm alam ilan 
edildikten sonra turizm yatırımlarına tahsis edilmiş olup; ilgili mevzuat gereği bu süreçte 
yapılan işlemlerden, doğal olarak Bakanlığımız ve ilgili birimleri de bilgi sahibidir. 
Kamuoyuna yapılan açıklamalarda; ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla, 
ormancılık ilmi ve teknikleri gereği, ormanların bakımı ve yenilenmeleri için bazı ağaçların 
kesilmesi gerektiği belirtilirken; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17'nci maddesi uyarınca; 
yol, okul, hastane, maden, turizm tesisleri gibi altyapı yatırımlarının orman arazilerinde 
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ağaç kesimlerinin kaçınılmazlığı da dile 
getirilmiştir. Yasal izinler nedeniyle yapılan ağaç kesimlerini katliam olarak nitelendirmek; 
ormanların korunmasına yönelik görevlerini layıkıyla yerine getiren Bakanlığımıza karşı 
yapılmış haksız bir ithamdır. 

SORU 3. Antalya'nın mevcut bölge müdüründen önce görevde olan Ahmet 
GEDÎKAĞAOĞLU da benzer bir açıklama sonucunda görevinden ayrılmak durumunda 
kalmıştı. Böyle bir anlayışta olan Orman Genel Müdürü de görevini bırakacak mıdır? 

CEVAP 4. Antalya Eski Orman Bölge Müdürü Ahmet GEDÎKAĞAOĞLU her hangi 
bir açıklamasından dolayı görevinden alınmamış olup; kendi talebi doğrultusunda, Orman 
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine Başmüfettiş unvanı ile atanmıştır. 

SORU 4. Bakanlığınıza bağlı bir birimde görev yapan Orman Genel Müdürü 
hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4. Orman Genel Müdürü hakkında soruşturma açılmasını gerektirecek 
herhangi bir durum söz konusu değildir. 
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(Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Hussein Obama'nın 
Konuşma Metninin İngilizce Orijinali) 

Remarks by President Obama to the Turkish Parliament 
Turkish Grand National Assembly Complex, Ankara, Turkey 

April 6,2009 
3:30 P.M. (Local) 

PRESİDENT OBAMA: Mr. Speaker, Madam Deputy Speaker, distinguished members, I am 
honored to speak in this chamber, and I am committed to renewing the alliance between our nations 
and the friendship betvveen our people. 

This is my first trip overseas as President of the United States. I've been to the G20 summit in 
London, and the NATO summit in Strasbourg, and the European Union summit in Prague. Some 
people have asked me if i chose to continue my travels to Ankara and istanbul to send a message to 
the world. And my answer is simple: Evet — yes. (Applause.) Turkey is a critical ally. Turkey is an 
important part of Europe. And Turkey and the United States must stand together ~ and work 
together ~ to overcome the challenges of our time. 

This morning I had the great privilege of visiting the tomb of your extraordinary founder of 
your republic. And I was deeply impressed by this beautiful memorial to a man who did so much 
to shape the course of history. But it is also clear that the greatest monument to Ataturk's life is not 
something that can be cast in stone and marble. His greatest legacy is Turkey's strong, vibrant, 
secular democracy, and that is the work that this assembly carries on today. (Applause.) 

This future was not easily assured, it was not guaranteed. At the end of World War I, Turkey could 
have succumbed to the foreign powers that were trying to claim its territory, or sought to restore an 
ancient empire. But Turkey chose a different future. You freed yourself from foreign control, and you 
founded a republic that commands the respect of the United States and the wider world. 

And there is a simple truth to this story: Turkey's democracy is your own achievement. it was 
not forced upon you by any outside power, nor did it come without struggle and sacrifice. Turkey 
draws strength from both the successes of the past, and from the efforts of each generation of Turks 
that makes new progress for your people. 

Now, my country's democracy has its own story. The general who led America in revolution 
and governed as our first President was, as many of you know, George Washington. And like you, 
we built a grand monument to honor our founding father — a towering obelisk that stands in the 
heart of the capital city that bears Washington's name. I can see the Washington Monument from 
the window of the White House every day. 

it took decades to build. There were frequent delays. Över time, more and more people 
contributed to help make this monument the inspiring structure that stili stands tali today. Among 
those who came to our aid were friends from ali across the world who offered their own tributes to 
Washington and the country he helped to found. 

And one of those tributes came from istanbul. Ottoman Sultan Abdulmecid sent a marble 
plaque that helped to build the Washington Monument. Inscribed in the plaque was a poem that 
began with a few simple words: "So as to strengthen the friendship betvveen the two countries." 
Över 150 years have passed since those words were carved into marble. Our nations have changed 
in many ways. But our friendship is strong, and our alliance endures. 
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it is a friendship that flourished in the years after World War II, when President Truman 
committed our nation to the defense of Turkey's freedom and sovereignty, and Turkey committed 
itself into the NATO Alliance. Turkish troops have served by our side from Korea to Kosovo to 
Kabul. Together, we withstood the great test of the Cold War. Trade betvveen our nations has 
steadily advanced. So has cooperation in science and research. 

The ties among our people have deepened, as well, and more and more Americans of Turkish 
origin Iive and work and succeed within our borders. And as a basketball fan, I've even noticed that 
Hedo Turkoglu and Mehmet Okur have got some pretty good basketball games. (Applause.) 

The United States and Turkey have not ahvays agreed on every issue, and that's to be expected 
~ no two nations do. But we have stood together through many challenges över the last 60 years. 
And because of the strength of our alliance and the endurance of our friendship, both America and 
Turkey are stronger and the world is more secure. 

Now, our two democracies are confronted by an unprecedented set of challenges: An economic 
crisis that recognizes no borders; extremism that leads to the killing of innocent men and women 
and children; strains on our energy supply and a changing climate; the proliferation of the world's 
deadliest weapons; and the persistence of tragic conflict. 

These are the great tests of our young century. And the choices that we make in the coming 
years will determine whether the future will be shaped by fear or by freedom; by poverty or by 
prosperity; by strife or by a just, secure and lasting peace. 

This much is certain: No one nation can confront these challenges alone, and ali nations have 
a stake in overcoming them. That is why we must listen to one another, and seek common ground. 
That is why we must build on our mutual interests, and ri se above our differences. We are stronger 
when we act together. That is the message that I've carried with me throughout this trip to Europe. 
That is the message that i delivered when i had the privilege of meeting with your President and 
with your Prime Minister. That will be the approach of the United States of America going fonvard. 

Already, America and Turkey are working with the G20 on an unprecedented response to an 
unprecedented economic crisis. Now, this past week, we came together to ensure that the vvorld's 
largest economies take strong and coordinated action to stimulate growth and restore the flow of 
credit; to reject the pressures of protectionism, and to extend a hand to developing countries and the 
people hit hardest by this downturn; and to dramatically reform our regulatory system so that the 
world never faces a crisis like this again. 

As we go fonvard, the United States and Turkey can pursue many opporrunities to serve 
prosperity for our people. The President and i this morning talked about expanding the ties of 
commerce and trade. There's enormous opportunity when it comes to energy to create jobs. And we 
can increase new sources to not only free ourselves from dependence of other energies — other 
countries' energy sources, but also to combat climate change. We should build on our Clean 
Technology Fund to leverage effıciency and renewable energy investments in Turkey. And to power 
markets in Turkey and Europe, the United States will continue to support your central role as an 
East-West corridor for oil and natural gas. 

This economic cooperation only reinforces the common security that Europe and the United 
States share with Turkey as a NATO ally, and the common values that we share as democracies. So 
in meeting the challenges of the 2İst century, we must seek the strength of a Europe that is truly 
united, peaceful and free. 
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So let me be clear: The United States strongly supports Turkey's bid to become a member of 
the European Union. (Applause.) We speak not as members of the EU, but as close friends of both 
Turkey and Europe. Turkey has been a resolute ally and a responsible partner in transatlantic and 
European institutions. Turkey is bound to Europe by more than the bridges över the Bosphorous. 
Centuries of shared history, culture, and commerce bring you together. Europe gains by the diversity 
of ethnicity, tradition and faith ~ it is not diminished by it. And Turkish membership would broaden 
and strengthen Europe's foundation önce more. 

Now, of course, Turkey has its own responsibilities. And you've made important progress 
towards membership. But I also know that Turkey has pursued difficult political reforms not simply 
because it's good for EU membership, but because it's right for Turkey. 

in the last several years, you've abolished state security courts, you've expanded the right to 
counsel. You've reformed the penal code and strengthened laws that govern the freedom of the press 
and assembly. You've lifted bans on teaching and broadcasting Kurdish, and the world noted with 
respect the important signal sent through a new state Kurdish television station. 

These achievements have created new laws that must be implemented, and a momentum that 
should be sustained. For democracies cannot be static ~ they must move fonvard. Freedom of 
religion and expression lead to a strong and vibrant civil society that only strengthens the state, 
which is why steps like reopening Halki Seminary will send such an important signal inside Turkey 
and beyond. An enduring commitment to the rule of law is the only way to achieve the security that 
comes from justice for ali people. Robust minority rights let societies benefit from the full measure 
of contributions from ali citizens. 

I say this as the President of a country that not very long ago made it hard for somebody who 
looks like me to vote, much less be President of the United States. But it is precisely that capacity to 
change that enriches our countries. Every challenge that we face is more easily met if we tend to our 
own democratic foundation. This work is never över. That's why, in the United States, we recently 
ordered the prison at Guantanamo Bay closed. That's why we prohibited ~ without exception or 
equivocation ~ the use of torture. Ali of us have to change. And sometimes change is hard. 

Another issue that confronts ali democracies as they move to the future is how we deal with 
the past. The United States is stili working through some of our own darker periods in our history. 
Facing the Washington Monument that I spoke ofis a memorial of Abraham Lincoln, the man who 
freed those who were enslaved even after Washington led our Revolution. Our country stili 
struggles with the legacies of slavery and segregation, the past treatment of Native Americans. 

Human endeavor is by its nature imperfect. History is often tragic, but unresolved, it can be a 
heavy weight. Each country must work through its past. And reckoning with the past can help us 
seize a berter future. I know there's strong views in this chamber about the terrible events of 1915. 
And while there's been a good deal of commentary about my views, it's really about how the Turkish 
and Armenian people deal with the past. And the best way fonvard for the Turkish and Armenian 
people is a process that works through the past in a way that is honest, öpen and constructive. 

We've already seen historic and courageous steps taken by Turkish and Armenian leaders. 
These contacts hold out the promise of a new day. An öpen border would return the Turkish and 
Armenian people to a peaceml and prosperous coexistence that would serve both of your nations. 
So I want you to know that the United States strongly supports the full normalization of relations 
between Turkey and Armenia. it is a cause worth working towards. 
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It speaks to Turkey's leadership that you are poised to be the only country in the region to have 
normal and peaceful relations with ali the South Caucasus nations. And to advance that peace, you 
can play a constructive role in helping to resolve the Nagorno—Karabakh conflict, which has 
continued for far too long. 

Advancing peace also includes the disputes that persist in the Eastern Mediterranean. And here 
there's a cause for hope. The two Cypriot leaders have an opportunity through their commitment to 
negotiations under the United Nations Good Offıces Mission. The United States is willing to offer 
ali the help sought by the parties as they work towards a just and lasting settlement that reunifıes 
Cyprus into a bizonal and bicommunal federation. 

These efforts speak to one part of the critical region that surrounds Turkey. And when we 
consider the challenges before us, on issue after issue, we share common goals. 

in the Middle East, we share the goal of a lasting peace betvveen Israel and its neighbors. Let 
me be clear: The United States strongly supports the goal of two states, Israel and Palestine, living 
side by side in peace and security. That is a goal shared by Palestinians, Israelis, and people of 
goodwill around the world. That is a goal that the parties agreed to in the road map and at 
Annapolis. That is a goal that I will actively pursue as President of the United States. 

We know the road ahead will be difficult. Both Israelis and Palestinians must take steps that 
are necessary to build confidence and trust. Both Israelis and Palestinians, both must live up to the 
commitments they have made. Both must overcome longstanding passions and the politics of the 
moment to make progress towards a secure and lasting peace. 

The United States and Turkey can help the Palestinians and Israelis make this journey. Like the 
United States, Turkey has been a friend and partner in Israel's quest for security. And like the United 
States, you seek a future of opportunity and statehood for the Palestinians. So now, working 
together, we must not give into pessimism and mistrust. We must pursue every opportunity for 
progress, as you've done by supporting negotiations betvveen Syria and Israel. We must extend a 
hand to those Palestinians who are in need, while helping them strengthen their own institutions. 
We must reject the use of terror, and recognize that Israel's security concems are legitimate. 

The peace of the region will also be advanced if Iran forgoes any nuclear vveapons ambitions. 
Now, as I made clear in Prague yesterday, no one is served by the spread of nuclear weapons, least 
of ali Turkey. You live in a difficult region and a nuclear arm race would not serve the security of 
this nation well. This part of the world has known enough violence. it has known enough hatred. it 
does not need a race for an ever-more powerful tool of destruction. 

Now, I have made it clear to the people and leaders of the Islamic Republic of Iran that the 
United States seeks engagement based on mutual interest and mutual respect. We want Iran to play 
its rightful role in the community of nations. Iran is a great civilization. We want them to engage in 
the economic and political integration that brings prosperity and security. But Iran's leaders must 
choose whether they will try to build a weapon or build a better future for their people. 

So both Turkey and the United States support a secure and united Iraq that does not serve as a 
safe haven for terrorists. I know there were differences about whether to go to war. There were 
differences within my own country, as well. But now we must come together as we end this war 
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responsibly, because the fiıture of Iraq is inseparable from the future of the broader region. As I've 
already announced, and many of you are aware, the United States vvill remove our combat brigades 
by the end of next August, while working with the Iraqi govemment as they take responsibility for 
security. And we will work with Iraq, Turkey, and ali Iraq's neighbors, to forge a new dialogue that 
reconciles differences and advances our common security. 

Make no mistake, though: Iraq, Turkey, and the United States face a common threat from 
terrorism. That includes the al Qaeda terrorists who have sought to drive Iraqis apart and destroy 
their country. That includes the PKK. There is no excuse for terror against any nation. (Applause.) 
As President, and as a NATO ally, I pledge that you will have our support against the terrorist 
activities of the PKK or anyone else. These efforts will be strengthened by the continued work to 
build ties of cooperation between Turkey, the Iraq; government, and Iraq's Kurdish leaders, and by 
your continued efforts to promote education and opportunity and democracy for the Kurdish 
population here inside Turkey. 

Finally, we share the common goal of denying al Qaeda a safe haven in Pakistan or 
Afghanistan. The world has come too far to let this region backslide, and to let al Qaeda terrorists 
plot fürther attacks. That's why we are committed to a more focused effort to disrupt, dismantle, and 
defeat al Qaeda. That is why we are increasing our efforts to train Afghans to sustain their own 
security, and to reconcile former adversaries. That's why we are increasing our support for the 
people of Afghanistan and Pakistan, so that we stand on the side not only of security, but also of 
opportunity and the promise of a better life. 

Turkey has been a true partner. Your troops were among the first in the International Security 
Assistance Force. You have sacrificed much in this endeavor. Now we must achieve our goals 
together. I appreciate that you've offered to help us train and support Afghan security forces, and 
expand opportunity across the region. Together, we can rise to meet this challenge like we have so 
many before. 

I know there have been difficulties these last few years. I know that the trust that binds the 
United States and Turkey has been strained, and I know that strain is shared in many places where 
the Müslim faith is practiced. So let me say this as clearly as I can: The United States is not, and 
vvill never be, at war with islam. (Applause.) in fact, our partnership with the Müslim world is 
critical not just in rolling back the violent ideologies that people of ali faiths reject, but also to 
strengthen opportunity for ali its people. 

I also want to be clear that America's relationship with the Müslim community, the Müslim 
world, cannot, and vvill not, just be based upon opposition to terrorism. We see k broader 
engagement based on mutual interest and mutual respect. We vvill listen carefully, we will bridge 
misunderstandings, and we vvill seek common ground. We vvill be respectful, even when vve do not 
agree. We vvill convey our deep appreciation for the Islamic faith, vvhich has done so much över the 
centuries to shape the vvorld — including in my ovvn country. The United States has been enriched 
by Müslim Americans. Many other Americans have Muslims in their families or have lived in a 
Muslim-majority country — I knovv, because I am one of them. (Applause.) 
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Above ali, above ali we will demonstrate through actions our commitment to a better future. I 

want to help more children get the education that they need to succeed. We want to promote health 

çare in places where people are vulnerable. We want to expand the trade and investment that can 

bring prosperity for ali people. in the months ahead, I will present specific programs to advance 

these goals. Our focus will be on what we can do, in partnership with people across the Müslim 

world, to advance our common hopes and our common dreams. And when people look back on this 

time, let it be said of America that we extended the hand of friendship to ali people. 

There's an old Turkish proverb: "You cannot put out fire with flames." America knows this. 

Turkey knows this. There's some who must be met by force, they will not compromise. But force 

alone cannot solve our problems, and it is no alternative to extremism. The future must belong to 

those who create, not those who destroy. That is the future we must work for, and we must work for 

it together. 

I know there are those who like to debate Turkey's future. They see your country at the 

crossroads of continents, and touched by the currents of history. They know that this has been a 

place where civilizations meet, and different peoples come together. They wonder whether you will 

be pulled in one direction or another. 

But I believe here is what they don't understand: Turkey's greatness lies in your ability to be at 

the center of things. This is not where East and West divide ~ this is where they come together. 

(Applause.) in the beauty of your culture. in the richness of your history. in the strength of your 

democracy. in your hopes for tomorrow. 

I am honored to stand here with you — to look fonvard to the future that we must reach for 

together — and to reaffirm America's commitment to our strong and enduring friendship. Thank you 

very much. (Applause.) Thank you. Thank you. 

END 3:55 P.M. (Local) 
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